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     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00
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Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 
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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
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                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente
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Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza
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Des. Pedro Sakamoto
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Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 118/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0710153-70.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, matrícula nº. 

252, Técnico Judiciário, na Secretaria da 5a Vara Especializada de Família 

e Sucessões da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 06/03/2020.

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

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

Cuiabá, 27 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 127/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0700011-41.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) AMANDA FERNANDES EL TABBAH, matrícula nº. 

8933, Analista Judiciário, na secretaria da 4ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 30/03/2020.

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

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

Cuiabá, 27 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1056863-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA CONCEICAO MARTINS DE ARAUJO (REU)

LELIA MARIA CRIVARI MISCHIATTI (REU)

RODRIGO MISCHIATTI (REU)

 

Visto. Considerando o pedido de id 27360174, Julgo Extinto o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

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

autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012501-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PUBLIUS RANIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PUBLIUS RANIERI OAB - SP182955 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos sobre o parecer do administrador judicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino 

Gestor Judiciário em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020514-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIRDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009249-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R R DO AMARAL DANTAS DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009249-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R R DO AMARAL DANTAS DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013241-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO OURINVEST S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA OAB - SP101180 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Uma vez que a gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida 

em situações excepcionais e mediante comprovação de insuficiência 

financeira não só da empresa, mas também dos seus sócios, determino 

venha à parte autora, em 10 (dez) dias, demonstrar documentalmente a 

sua hipossuficiência ou proceder ao recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010455-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010455-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1003268-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

PST ELETRONICA LTDA (REU)

 

Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

Desistência formulado no id 29762652, declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

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

I. C.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013241-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO OURINVEST S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA OAB - SP101180 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Visto. Uma vez que a gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida 

em situações excepcionais e mediante comprovação de insuficiência 

financeira não só da empresa, mas também dos seus sócios, determino 

venha à parte autora, em 10 (dez) dias, demonstrar documentalmente a 

sua hipossuficiência ou proceder ao recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1014674-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DURATEX S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

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

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))
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LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI (TERCEIRO 
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(ADVOGADO(A))
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(TERCEIRO INTERESSADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

DENIS ARANHA FERREIRA OAB - SP200330 (ADVOGADO(A))

TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. I – Manifestação Administradora Judicial – Pedido de Suspensão da 

Assembleia Geral de Credores (Id. 30410256) A Administradora Judicial 
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manifestou requerendo a suspensão da realização da Assembleia Geral 

de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª convocação e 

06.05.2020 em 2ª convocação, em consideração à Portaria 247 de 

16/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19. Pois bem, tanto a 

citada Portaria quanto à Portaria 249 de 18/03/2020 têm por finalidade a 

adoção de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), contendo determinações como a adoção do regime 

de teletrabalho, suspensão dos prazos processuais judiciais e 

administrativos até 20/04/2020, período no qual não serão realizadas 

audiências de qualquer natureza. Por conseguinte, também não é 

conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme 

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

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

contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Muito embora a 

Assembleia Geral de Credores em 1ª convocação tenha sido designada 

para o dia 29/04/2020 e, portanto, após o período de suspensão a que 

alude a Portaria nº 249, ainda não houve publicação do Edital de 

Convocação, somente encaminhado para a Administradora Judicial em 

13/03/2020 (Id. 30249182). Destarte, com o fim de não prejudicar a 

antecedência mínima de 15 dias, a que alude o art. 36, da Lei 11.101/05, 

entendo oportuna a suspensão da realização da referida AGC. 

Destaque-se que tão logo sejam retomados os prazos processuais 

judiciais e administrativos, deverá a Administradora Judicial, em conjunto 

com a Recuperanda, manifestar nos autos indicando novas datas para a 

AGC. II – Do Pedido para Obstar a Consolidação da Propriedade do Imóvel 

Onde se Localiza a Sede da Empresa Recuperanda (Id. 30608225) Em 

25/06/2019 foi proferida decisão por este Juízo que, dentre outras 

deliberações, determinou a suspensão do procedimento de consolidação 

da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Sicredi Ouro 

Verde/MT, registrado registrado na margem da matrícula nº 34.137, por 

força da Cédula de Crédito Bancário nº B80830947-0, durante o período 

de blindagem (Id. 21119930). Contra a referida decisão, a credora Sicredi 

Ouro Verde/MT opôs Embargos de Declaração (Id. º 21385264) que foram 

rejeitados por decisão proferida em 17/10/2019 (Id. 25139689), ensejando 

a interposição do RAI Nº 1017235-19.2019.8.11.0000, diante da 

inconformidade da referida credora com a decisão. O citado recurso foi 

provido para reformar agravada, autorizando a continuidade dos atos de 

consolidação de propriedade do imóvel em questão, objeto de garantia 

fiduciária em favor da Sicredi Ouro Verde/MT, conforme noticiado por este 

em 13/02/2020 (Id.29183174). Ocorre que, como informado pela 

Recuperanda, esta opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes contra o referido acórdão, com pedido de suspensão, nos 

termos do art. 1.026, §1º, do CPC, aguardando o julgamento pela Colenda 

Câmara para eventual reforma do Acórdão, visando assim obstar a 

consolidação de propriedade do imóvel onde se localiza a sede da 

empresa em favor do credor fiduciário. Sustenta ainda que em virtude da 

Portaria 249, de 18/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19, 

foram suspensas as sessões e julgamentos, de modo que está na 

iminência de ser consolidada a propriedade sobre o imóvel em questão em 

favor da Sicredi Ouro Verde/MT, antes que sejam julgados os referidos 

Embargos de Declaração que pode impedir que tal fato ocorra. Assim, em 

virtude da não apreciação dos referidos Embargos de Declaração, que 

possui pedido de efeito suspensivo ao r. acórdão, formula então 

requerimento direcionado a este Juízo. Pois bem, como relatado pela 

própria recuperanda, os Embargos de Declaração foram opostos contra o 

acórdão e não contra decisão monocrática deste Juízo, de sorte que o 

pedido para suspensão da eficácia decisão embargada deve ser 

direcionada ao relator do agravo. Isso porque, a teor do disposto no art. 

1.026, do CPC, citado pela própria recuperanda, “os embargos de 

declaração não possuem efeito suspensivo”, e eventual risco de dano 

grave ou de difícil reparação que possam ensejar a suspensão da eficácia 

da decisão deve ser avaliado pelo respectivo relator do agravo. Nesse 

passo vale destacar que conforme disposto no § 3º, do art. 2º, da citada 

Portaria nº 249, “as atividades do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso serão realizadas pelos magistrados de primeiro e segundo grau 

em regime obrigatório de teletrabalho”, de maneira que os pedidos de 

urgência relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser 

dirigido para o respectivo relator. III – Das Deliberações: 1) defiro o pedido 

formulado pela Administradora para suspensão da realização da 

Assembleia Geral de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª 

convocação e 06.05.2020. 1.1) IntimeM-se a Administradora Judicial E A 

RECUPERANDA para que tomem ciência da presente decisão, devendo os 

mesmos indicarem nova data para a realização da Assembleia Geral de 

Credores, após restabelecidos os prazos suspensos pelas Portarias 247 

e 249 do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 2) INDEFIRO o pedido da 

Recuperanda (Id. 30608225), devendo os pedidos de urgência 

relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser dirigido 

para o respectivo relator. Intimem-se. Cumpra-se.
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Visto. I – Manifestação Administradora Judicial – Pedido de Suspensão da 

Assembleia Geral de Credores (Id. 30410256) A Administradora Judicial 

manifestou requerendo a suspensão da realização da Assembleia Geral 

de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª convocação e 

06.05.2020 em 2ª convocação, em consideração à Portaria 247 de 

16/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19. Pois bem, tanto a 

citada Portaria quanto à Portaria 249 de 18/03/2020 têm por finalidade a 

adoção de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), contendo determinações como a adoção do regime 

de teletrabalho, suspensão dos prazos processuais judiciais e 

administrativos até 20/04/2020, período no qual não serão realizadas 

audiências de qualquer natureza. Por conseguinte, também não é 

conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme 

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

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

contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Muito embora a 

Assembleia Geral de Credores em 1ª convocação tenha sido designada 

para o dia 29/04/2020 e, portanto, após o período de suspensão a que 

alude a Portaria nº 249, ainda não houve publicação do Edital de 

Convocação, somente encaminhado para a Administradora Judicial em 

13/03/2020 (Id. 30249182). Destarte, com o fim de não prejudicar a 
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antecedência mínima de 15 dias, a que alude o art. 36, da Lei 11.101/05, 

entendo oportuna a suspensão da realização da referida AGC. 

Destaque-se que tão logo sejam retomados os prazos processuais 

judiciais e administrativos, deverá a Administradora Judicial, em conjunto 

com a Recuperanda, manifestar nos autos indicando novas datas para a 

AGC. II – Do Pedido para Obstar a Consolidação da Propriedade do Imóvel 

Onde se Localiza a Sede da Empresa Recuperanda (Id. 30608225) Em 

25/06/2019 foi proferida decisão por este Juízo que, dentre outras 

deliberações, determinou a suspensão do procedimento de consolidação 

da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Sicredi Ouro 

Verde/MT, registrado registrado na margem da matrícula nº 34.137, por 

força da Cédula de Crédito Bancário nº B80830947-0, durante o período 

de blindagem (Id. 21119930). Contra a referida decisão, a credora Sicredi 

Ouro Verde/MT opôs Embargos de Declaração (Id. º 21385264) que foram 

rejeitados por decisão proferida em 17/10/2019 (Id. 25139689), ensejando 

a interposição do RAI Nº 1017235-19.2019.8.11.0000, diante da 

inconformidade da referida credora com a decisão. O citado recurso foi 

provido para reformar agravada, autorizando a continuidade dos atos de 

consolidação de propriedade do imóvel em questão, objeto de garantia 

fiduciária em favor da Sicredi Ouro Verde/MT, conforme noticiado por este 

em 13/02/2020 (Id.29183174). Ocorre que, como informado pela 

Recuperanda, esta opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes contra o referido acórdão, com pedido de suspensão, nos 

termos do art. 1.026, §1º, do CPC, aguardando o julgamento pela Colenda 

Câmara para eventual reforma do Acórdão, visando assim obstar a 

consolidação de propriedade do imóvel onde se localiza a sede da 

empresa em favor do credor fiduciário. Sustenta ainda que em virtude da 

Portaria 249, de 18/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19, 

foram suspensas as sessões e julgamentos, de modo que está na 

iminência de ser consolidada a propriedade sobre o imóvel em questão em 

favor da Sicredi Ouro Verde/MT, antes que sejam julgados os referidos 

Embargos de Declaração que pode impedir que tal fato ocorra. Assim, em 

virtude da não apreciação dos referidos Embargos de Declaração, que 

possui pedido de efeito suspensivo ao r. acórdão, formula então 

requerimento direcionado a este Juízo. Pois bem, como relatado pela 

própria recuperanda, os Embargos de Declaração foram opostos contra o 

acórdão e não contra decisão monocrática deste Juízo, de sorte que o 

pedido para suspensão da eficácia decisão embargada deve ser 

direcionada ao relator do agravo. Isso porque, a teor do disposto no art. 

1.026, do CPC, citado pela própria recuperanda, “os embargos de 

declaração não possuem efeito suspensivo”, e eventual risco de dano 

grave ou de difícil reparação que possam ensejar a suspensão da eficácia 

da decisão deve ser avaliado pelo respectivo relator do agravo. Nesse 

passo vale destacar que conforme disposto no § 3º, do art. 2º, da citada 

Portaria nº 249, “as atividades do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso serão realizadas pelos magistrados de primeiro e segundo grau 

em regime obrigatório de teletrabalho”, de maneira que os pedidos de 

urgência relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser 

dirigido para o respectivo relator. III – Das Deliberações: 1) defiro o pedido 

formulado pela Administradora para suspensão da realização da 

Assembleia Geral de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª 

convocação e 06.05.2020. 1.1) IntimeM-se a Administradora Judicial E A 

RECUPERANDA para que tomem ciência da presente decisão, devendo os 

mesmos indicarem nova data para a realização da Assembleia Geral de 

Credores, após restabelecidos os prazos suspensos pelas Portarias 247 

e 249 do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 2) INDEFIRO o pedido da 

Recuperanda (Id. 30608225), devendo os pedidos de urgência 

relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser dirigido 

para o respectivo relator. Intimem-se. Cumpra-se.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a administradora do juízo e a 

recuperanda sobre os termos do id. 30743404. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em substituição legal
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Visto. I – Manifestação Administradora Judicial – Pedido de Suspensão da 

Assembleia Geral de Credores (Id. 30410256) A Administradora Judicial 

manifestou requerendo a suspensão da realização da Assembleia Geral 

de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª convocação e 

06.05.2020 em 2ª convocação, em consideração à Portaria 247 de 

16/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19. Pois bem, tanto a 

citada Portaria quanto à Portaria 249 de 18/03/2020 têm por finalidade a 

adoção de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), contendo determinações como a adoção do regime 

de teletrabalho, suspensão dos prazos processuais judiciais e 

administrativos até 20/04/2020, período no qual não serão realizadas 

audiências de qualquer natureza. Por conseguinte, também não é 

conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme 

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

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

contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Muito embora a 

Assembleia Geral de Credores em 1ª convocação tenha sido designada 

para o dia 29/04/2020 e, portanto, após o período de suspensão a que 

alude a Portaria nº 249, ainda não houve publicação do Edital de 

Convocação, somente encaminhado para a Administradora Judicial em 

13/03/2020 (Id. 30249182). Destarte, com o fim de não prejudicar a 

antecedência mínima de 15 dias, a que alude o art. 36, da Lei 11.101/05, 

entendo oportuna a suspensão da realização da referida AGC. 

Destaque-se que tão logo sejam retomados os prazos processuais 

judiciais e administrativos, deverá a Administradora Judicial, em conjunto 

com a Recuperanda, manifestar nos autos indicando novas datas para a 

AGC. II – Do Pedido para Obstar a Consolidação da Propriedade do Imóvel 

Onde se Localiza a Sede da Empresa Recuperanda (Id. 30608225) Em 

25/06/2019 foi proferida decisão por este Juízo que, dentre outras 

deliberações, determinou a suspensão do procedimento de consolidação 

da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Sicredi Ouro 

Verde/MT, registrado registrado na margem da matrícula nº 34.137, por 

força da Cédula de Crédito Bancário nº B80830947-0, durante o período 

de blindagem (Id. 21119930). Contra a referida decisão, a credora Sicredi 

Ouro Verde/MT opôs Embargos de Declaração (Id. º 21385264) que foram 

rejeitados por decisão proferida em 17/10/2019 (Id. 25139689), ensejando 

a interposição do RAI Nº 1017235-19.2019.8.11.0000, diante da 

inconformidade da referida credora com a decisão. O citado recurso foi 

provido para reformar agravada, autorizando a continuidade dos atos de 

consolidação de propriedade do imóvel em questão, objeto de garantia 

fiduciária em favor da Sicredi Ouro Verde/MT, conforme noticiado por este 

em 13/02/2020 (Id.29183174). Ocorre que, como informado pela 

Recuperanda, esta opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes contra o referido acórdão, com pedido de suspensão, nos 

termos do art. 1.026, §1º, do CPC, aguardando o julgamento pela Colenda 

Câmara para eventual reforma do Acórdão, visando assim obstar a 

consolidação de propriedade do imóvel onde se localiza a sede da 

empresa em favor do credor fiduciário. Sustenta ainda que em virtude da 

Portaria 249, de 18/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19, 

foram suspensas as sessões e julgamentos, de modo que está na 

iminência de ser consolidada a propriedade sobre o imóvel em questão em 

favor da Sicredi Ouro Verde/MT, antes que sejam julgados os referidos 

Embargos de Declaração que pode impedir que tal fato ocorra. Assim, em 

virtude da não apreciação dos referidos Embargos de Declaração, que 

possui pedido de efeito suspensivo ao r. acórdão, formula então 

requerimento direcionado a este Juízo. Pois bem, como relatado pela 

própria recuperanda, os Embargos de Declaração foram opostos contra o 

acórdão e não contra decisão monocrática deste Juízo, de sorte que o 

pedido para suspensão da eficácia decisão embargada deve ser 

direcionada ao relator do agravo. Isso porque, a teor do disposto no art. 

1.026, do CPC, citado pela própria recuperanda, “os embargos de 

declaração não possuem efeito suspensivo”, e eventual risco de dano 

grave ou de difícil reparação que possam ensejar a suspensão da eficácia 

da decisão deve ser avaliado pelo respectivo relator do agravo. Nesse 

passo vale destacar que conforme disposto no § 3º, do art. 2º, da citada 

Portaria nº 249, “as atividades do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso serão realizadas pelos magistrados de primeiro e segundo grau 

em regime obrigatório de teletrabalho”, de maneira que os pedidos de 

urgência relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser 

dirigido para o respectivo relator. III – Das Deliberações: 1) defiro o pedido 

formulado pela Administradora para suspensão da realização da 

Assembleia Geral de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª 

convocação e 06.05.2020. 1.1) IntimeM-se a Administradora Judicial E A 

RECUPERANDA para que tomem ciência da presente decisão, devendo os 

mesmos indicarem nova data para a realização da Assembleia Geral de 

Credores, após restabelecidos os prazos suspensos pelas Portarias 247 

e 249 do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 2) INDEFIRO o pedido da 

Recuperanda (Id. 30608225), devendo os pedidos de urgência 

relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser dirigido 

para o respectivo relator. Intimem-se. Cumpra-se.
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REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

DENIS ARANHA FERREIRA OAB - SP200330 (ADVOGADO(A))

TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a administradora do juízo e a 

recuperanda sobre os termos do id. 30743404. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013701-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 
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obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013816-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial da Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

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

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

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1014674-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DURATEX S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

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

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WENDELE DA SILVA VIVEIROS OAB - SP345188 (ADVOGADO(A))

LUZIA HATSUE MANABE (TERCEIRO INTERESSADO)

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO OAB - MT23313-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

DENIS ARANHA FERREIRA OAB - SP200330 (ADVOGADO(A))

TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I – Manifestação Administradora Judicial – Pedido de Suspensão da 

Assembleia Geral de Credores (Id. 30410256) A Administradora Judicial 

manifestou requerendo a suspensão da realização da Assembleia Geral 

de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª convocação e 

06.05.2020 em 2ª convocação, em consideração à Portaria 247 de 

16/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19. Pois bem, tanto a 

citada Portaria quanto à Portaria 249 de 18/03/2020 têm por finalidade a 

adoção de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), contendo determinações como a adoção do regime 

de teletrabalho, suspensão dos prazos processuais judiciais e 

administrativos até 20/04/2020, período no qual não serão realizadas 

audiências de qualquer natureza. Por conseguinte, também não é 

conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme 

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

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

contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Muito embora a 

Assembleia Geral de Credores em 1ª convocação tenha sido designada 

para o dia 29/04/2020 e, portanto, após o período de suspensão a que 

alude a Portaria nº 249, ainda não houve publicação do Edital de 

Convocação, somente encaminhado para a Administradora Judicial em 

13/03/2020 (Id. 30249182). Destarte, com o fim de não prejudicar a 

antecedência mínima de 15 dias, a que alude o art. 36, da Lei 11.101/05, 

entendo oportuna a suspensão da realização da referida AGC. 

Destaque-se que tão logo sejam retomados os prazos processuais 

judiciais e administrativos, deverá a Administradora Judicial, em conjunto 

com a Recuperanda, manifestar nos autos indicando novas datas para a 

AGC. II – Do Pedido para Obstar a Consolidação da Propriedade do Imóvel 

Onde se Localiza a Sede da Empresa Recuperanda (Id. 30608225) Em 

25/06/2019 foi proferida decisão por este Juízo que, dentre outras 

deliberações, determinou a suspensão do procedimento de consolidação 

da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Sicredi Ouro 

Verde/MT, registrado registrado na margem da matrícula nº 34.137, por 

força da Cédula de Crédito Bancário nº B80830947-0, durante o período 

de blindagem (Id. 21119930). Contra a referida decisão, a credora Sicredi 

Ouro Verde/MT opôs Embargos de Declaração (Id. º 21385264) que foram 

rejeitados por decisão proferida em 17/10/2019 (Id. 25139689), ensejando 

a interposição do RAI Nº 1017235-19.2019.8.11.0000, diante da 

inconformidade da referida credora com a decisão. O citado recurso foi 

provido para reformar agravada, autorizando a continuidade dos atos de 

consolidação de propriedade do imóvel em questão, objeto de garantia 

fiduciária em favor da Sicredi Ouro Verde/MT, conforme noticiado por este 

em 13/02/2020 (Id.29183174). Ocorre que, como informado pela 

Recuperanda, esta opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes contra o referido acórdão, com pedido de suspensão, nos 

termos do art. 1.026, §1º, do CPC, aguardando o julgamento pela Colenda 

Câmara para eventual reforma do Acórdão, visando assim obstar a 

consolidação de propriedade do imóvel onde se localiza a sede da 

empresa em favor do credor fiduciário. Sustenta ainda que em virtude da 

Portaria 249, de 18/03/2020, veiculada pelo Presidente do Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em face da pandemia provocada pelo Covid-19, 

foram suspensas as sessões e julgamentos, de modo que está na 

iminência de ser consolidada a propriedade sobre o imóvel em questão em 

favor da Sicredi Ouro Verde/MT, antes que sejam julgados os referidos 

Embargos de Declaração que pode impedir que tal fato ocorra. Assim, em 

virtude da não apreciação dos referidos Embargos de Declaração, que 

possui pedido de efeito suspensivo ao r. acórdão, formula então 

requerimento direcionado a este Juízo. Pois bem, como relatado pela 

própria recuperanda, os Embargos de Declaração foram opostos contra o 

acórdão e não contra decisão monocrática deste Juízo, de sorte que o 

pedido para suspensão da eficácia decisão embargada deve ser 

direcionada ao relator do agravo. Isso porque, a teor do disposto no art. 

1.026, do CPC, citado pela própria recuperanda, “os embargos de 
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declaração não possuem efeito suspensivo”, e eventual risco de dano 

grave ou de difícil reparação que possam ensejar a suspensão da eficácia 

da decisão deve ser avaliado pelo respectivo relator do agravo. Nesse 

passo vale destacar que conforme disposto no § 3º, do art. 2º, da citada 

Portaria nº 249, “as atividades do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso serão realizadas pelos magistrados de primeiro e segundo grau 

em regime obrigatório de teletrabalho”, de maneira que os pedidos de 

urgência relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser 

dirigido para o respectivo relator. III – Das Deliberações: 1) defiro o pedido 

formulado pela Administradora para suspensão da realização da 

Assembleia Geral de Credores prevista para os dias 29.04.2020 em 1ª 

convocação e 06.05.2020. 1.1) IntimeM-se a Administradora Judicial E A 

RECUPERANDA para que tomem ciência da presente decisão, devendo os 

mesmos indicarem nova data para a realização da Assembleia Geral de 

Credores, após restabelecidos os prazos suspensos pelas Portarias 247 

e 249 do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 2) INDEFIRO o pedido da 

Recuperanda (Id. 30608225), devendo os pedidos de urgência 

relacionados à efetividade de cumprimento de acórdão deve ser dirigido 

para o respectivo relator. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039146-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REZENDE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Oposição por Divergência interposta por dependência 

aos autos da Recuperação Judicial de Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA ANTONIETA GOUVEIA OAB - SP149045 (ADVOGADO(A))

BANCO CATERPILLAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

AMILTON ROMAO DOS SANTOS LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCI NADAL OAB - SP30731 (ADVOGADO(A))

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

CERAMICA CARMELO FIOR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

REZENDE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JACIRA APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL REIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GLEBIO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR JESUS XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DURATEX S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - MT147434-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BLAJ SERBER OAB - SP231805 (ADVOGADO(A))

DANIELA MADEIRA LIMA OAB - SP154849 (ADVOGADO(A))

RAFAEL TEIXEIRA FERRACA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI OAB - MT234531-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ OAB - RJ99151 

(ADVOGADO(A))

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CONSTRUFIOS - INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido formulado 

pela Recuperanda por intermédio do ID 30648892, para “suspensão do 

conclave Assemblear previsto para os dias 31/03/2020 e 07/04/2020, para 

o segundo semestre deste corrente ano, considerando o risco do novo 

‘coronavírus’ classificada como pandemia, conforme orientação da OMS, 

Governo Federal, Estadual e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

sob a exegese da Portaria 247 e 249 de 2020, a fim de resguardar toda a 

sociedade, assim como à saúde de todos os envolvidos”. Pois bem, as 

citadas Portarias têm por finalidade a adoção de medidas temporárias de 

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

determinações como a adoção do regime de teletrabalho, suspensão dos 

prazos processuais judiciais e administrativos até 20/04/2020, período no 

qual não serão realizadas audiências de qualquer natureza. Por 

conseguinte, também não é conveniente a realização de Assembleias, 

uma vez que conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), deve-se evitar a aglomeração de pessoas com o intuito de conter 

o avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 

No caso em análise, a Assembleia Geral de Credores foi designada para o 

próximo dia 31/03 (3ª feira), em primeira convocação, e para o dia 

07/04/2020, em segunda convocação, estando, portanto, dentro do prazo 

de suspensão a que alude a Portaria nº 249 Desse modo, entendo 

oportuna a suspensão da realização da referida AGC. Destaque-se que 

tão logo sejam retomados os prazos processuais judiciais e 

administrativos, deverá a Administradora Judicial, em conjunto com a 

Recuperanda, manifestar nos autos indicando novas datas para a AGC. 

Com efeito, defiro o pedido formulado pela Recuperanda no ID 30648892 

para suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores prevista 

para os dias 31.03.2020 em 1ª convocação e 07.04.2020, em 2ª 

convocação. IntimeM-se a Administradora Judicial E A RECUPERANDA 

para que tomem ciência da presente decisão, devendo as mesmas 

indicarem nova data para a realização da Assembleia Geral de Credores, 

após restabelecidos os prazos suspensos pelas Portarias 247 e 249 do 

Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A RECUPERANDA E A 

ADMINISTRADORA JUDICIAL deverão  comun ica r  aos 

credores/interessados, por todos os meios de comunicação disponíveis 

(telefone, e-mail, notícia em seu website, mídias sociais, fixação de cartaz 

no local da AGC, etc). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027653-58.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DOMINGOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BASTOS RAMBO (REU)

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que, em relação a decisão ID 30297953 - ATO ORDINATORIO, 

impulsiono o presente feito para a intimação do autor para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique o endereço do réu ou a impossibilidade de 

fazê-lo, requerendo o que de direito. Certifico mais que, em atendimento a 

decisão ID 30297953, e o pedido do id. n. 26485587, o causidico Carlos 

Odorico Dorileo Rosa Júnior, foi efetivado a exclusão de sua habilitação no 

presente autos. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Amanda Meira Florentino 

de Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019400-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES NETO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY SENA DA SILVA (REU)

NILO SOARES ROSA (REU)

ALEX SERVELHERE DE REZENDE (REU)

ANTONIA PADUA MACARIO (REU)

ADAO SALUSTIANO DE SOUZA (REU)

LEOVALDO DE SOUSA (REU)

MANOEL SOARES DE AMORIM (REU)

ADEMISIO DE SIQUEIRA (REU)

ESTEVÃO LEITE DA CRUZ (REU)

SANDRA BONFIM DE SOUZA ABREU (REU)

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (REU)

JOSE HELIAS RODRIGUES (REU)

JUSILEIDE RABELO DA SILVA (REU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (REU)

NORINA SENA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que , pelo presente 

impulsiono o feito, em cumprimento ao despacho ID Nº 30580585, para 

INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca dos ofícios de ids. 

30433566 e 30432689 encaminhados pelo INTERMAT, no prazo de 15 

(quinze) dias. Certifico também que, em atendimento a decisão ID Nº 

21938930 foi expedido o mandado de citacao positiva, ID Nº 22472762, 

para a parte requerida Alexandre Servelhere de Rezende, sendo que 

deixou decorrer o prazo sem manifestar, em 02/9/2019, bem como foram 

expedidos oficios ao INTERMAT ID Nº 23795276, com resposta juntada no 

ID 30433561 e 304326889. Com relação ao INCRA, foi expedido o ofício de 

ID Nº 26405262, no entanto sem resposta, até a presente data. 

CUIABÁ/MT, 24 de março de 2020. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. 

DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006719-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADAJE AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON KLAT (REU)

RÉUS INCERTOS, INOMINADOS E AUSENTES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

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

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

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

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

formato de documento do Word, para o endereço 

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

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006394-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO NOBRE COSTA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ OAB - MT0010688A (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEDIL BOMDESPACHO DA SILVA (REU)

DELSON CORREA DA SILVA (REU)

Marcia (REU)

João, por alcunha JACARÉ (REU)

JOSE DOMINGOS PAELO NETO (REU)

CLEOVIS SILVA FERNANDES (REU)

Jovenil da Cruz Melo (REU)

Jailson da Cruz Melo (REU)

JOSIMAR FERREIRA PAELO (REU)

EDGAR RIBEIRO NASCIMENTO (REU)

Réus desconhecidos, incertos, ausentes e terceiros interessados (REU)

PATRICIA AMORIM MACEDO (REU)

ELIAS SANTOS DE JESUS (REU)

MARCOS DO NASCIMENTO SOUZA (REU)

ROSIMAR MAZETTO DE JESUS (REU)

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REU)

MARLI GOMES DA SILVA (REU)

Manoel (REU)

ALESSANDRO DE OLIVEIRA (REU)

JAILSON CORREA DE MELLO (REU)

ROSSI CORREA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

na pessoa de seus Advogados, para ciência da decisão de ID 23147493, 

bem como para que o Advogado da parte Requerida José Domingos Pelo 

Neto, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação, tendo em 

vista que resta apócrifa.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1027278-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ODETE COENGA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Zair Mayolino (REU)

Rosinete da Silva Coenga Mayolino (REU)

CLAUDIO BENEDITO DE SOUZA (REU)

MISLETE LUCIA COENGA DE OLIVEIRA (REU)

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA MACEDO OAB - MT15932/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELON ANGELOS DE MACEDO OAB - MT11009-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC, bem como, se 

tem interesse na audiencia de conciliação. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1008850-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINA MAVIOLLI (REU)

FIA DE TAL (REU)

DEVA DE TAL (REU)

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA - MST (REU)

MARIA DA PENHA (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006394-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO NOBRE COSTA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ OAB - MT0010688A (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEDIL BOMDESPACHO DA SILVA (REU)

DELSON CORREA DA SILVA (REU)

Marcia (REU)

João, por alcunha JACARÉ (REU)

JOSE DOMINGOS PAELO NETO (REU)

CLEOVIS SILVA FERNANDES (REU)

Jovenil da Cruz Melo (REU)

Jailson da Cruz Melo (REU)

JOSIMAR FERREIRA PAELO (REU)

EDGAR RIBEIRO NASCIMENTO (REU)

Réus desconhecidos, incertos, ausentes e terceiros interessados (REU)

PATRICIA AMORIM MACEDO (REU)

ELIAS SANTOS DE JESUS (REU)

MARCOS DO NASCIMENTO SOUZA (REU)

ROSIMAR MAZETTO DE JESUS (REU)

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REU)

MARLI GOMES DA SILVA (REU)

Manoel (REU)

ALESSANDRO DE OLIVEIRA (REU)

JAILSON CORREA DE MELLO (REU)

ROSSI CORREA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

na pessoa de seus Advogados, para ciência da decisão de ID 23147493, 

bem como para que o Advogado da parte Requerida José Domingos Pelo 

Neto, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação, tendo em 

vista que resta apócrifa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020253-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO BENEDITO DE TOLEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020253-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ASSOCIACAO DOS CABOS E 

SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REU: ABRAO BENEDITO DE TOLEDO Vistos. Intimem-se 

as partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais finais. Decorrido o 

termo, o que deverá ser certificado nos autos, volva-me concluso para 

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

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038041-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOURA LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYDIJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

OBERMALIO DOS SANTOS PEREIRA (REU)

SILVANA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA (REU)

Milton de Tal e outros (REU)

THIAGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038041-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIA MOURA LOPES 

FERREIRA REU: MILTON DE TAL E OUTROS, THIAGO QUEIROZ DE 

OLIVEIRA, SILVANA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA, OBERMALIO DOS 

SANTOS PEREIRA, LAYDIJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos em 

saneador, Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de 

liminar ajuizada por MARCIA MOURA LOPES FERREIRA, em desfavor, 

inicialmente, de Milton de tal. Em breve síntese, consigno que a autora, em 

sua petição inicial requereu a proteção possessória dos lotes 14 e 15, 

localizados na Rua Paranaíta, Quadra 52, Residencial Dr. Fábio, 2ª Etapa, 

em Cuiabá. No entanto, através da petição acostada no id. n. 14029448, 

informa que os referidos lotes tiveram sua numeração alterada. De acordo 
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com a atualização cadastral da Prefeitura, os lotes 14 e 15 se tornaram 08 

e 09, respectivamente. No i. n. 14205352, THIAGO QUEIROZ DE OLIVEIRA, 

OBERMÁLIO DOS SANTOS PEREIRA, LAYDIJANE DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS e SILVANA MOREIRA DOS SANTOS compareceram 

espontaneamente aos autos aduzindo que tiveram o muro de seus imóveis 

pichados pela autora com o número deste processo judicial. Nesta 

oportunidade, alegam ser proprietários e possuidores dos lotes em 

questão. Audiência de justificação fora realizada, consoante termo 

lançado no id. n. 14203657. Neste ato, o Sr. Milton de Tal que foi inserido, 

inicialmente, no polo passivo, foi substituído pelas pessoas que 

compareceram à demanda espontaneamente. Ademais, a autora desistiu 

da presente demanda com relação ao Sr. Milton de Tal (id. n. 14396133). 

No id. n. 14696322, o pedido liminar restou indeferido e a área sub judice 

foi delimitada, de modo que, os lotes em questão são os de numeração 08 

e 09, localizados na Rua Paranaíta, Quadra 52, Residencial Dr. Fábio, 2ª 

Etapa, em Cuiabá. Os réus apresentaram contestação no id. n. 15267763. 

Em sede de preliminar, arguiram: inépcia da inicial, ao passo que a 

requerente não se ateve a comprovar os fatos alegados; ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo 

haja vista que a requerente não comprovou o alegado “erro médico”; 

impugnou a justiça gratuita, sob o argumento da autora ter sustentado ser 

possuidora e proprietária de dois lotes; requereram a aplicação de multa 

por litigância de má-fé; postularam pelo deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. No mérito, alegaram que há uma divergência de área, de 

maneira que os lotes da autora se localizam na Rua Paranaíta, enquanto 

os lotes (08, 09 e 10) que os réus detêm posse e propriedade estão 

localizados à Avenida Milton Figueiredo. Portanto, requereram a 

improcedência da ação. Impugnação à contestação no id. n. 17990878. As 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendessem 

produzir (id. n. 20964778), ocasião em que os réus pugnaram pela 

realização de inspeção in loco, acompanhada do setor fundiário e 

habitacional da Prefeitura, bem como pela perícia por engenheiro 

especialista em medição e análise de documentos, além de oitiva de 

testemunhas (id. n. 21471965). Já a parte autora, requereu a expedição 

de ofício para o Setor Fundiário de Habitação da Prefeitura de Cuiabá 

solicitando a apresentação do mapa da divisão dos lotes da Quadra 52, do 

bairro Dr. Fábio II; pugnou pela intimação do Sr. Juares Antonio Batista do 

Amaral para comparecer a audiência instrutória, munido do mapa da 

divisão dos lotes do bairro Dr. Fábio II, utilizado ao tempo da venda da área 

para a autora. Por fim, postulou pela oitiva das testemunhas arroladas (id. 

n. 21842732). É o necessário. Fundamento e Decido. Inicialmente, passo a 

analisar as preliminares suscitadas pela defesa. -INÉPCIA DA INICIAL E 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO Saliento que analisarei as 

preliminares em conjunto, haja vista que a argumentação dos réus é a 

mesma para ambas as preliminares. Em síntese, asseveram que a 

demandante alega e não comprova. Além disso, mencionam que a autora 

aduz “erro médico”, no entanto, acredito que o nobre causídico, 

provavelmente, ao elaborar a manifestação, se valeu de parte de modelo 

de petição e se equivocou quanto a alegação, pelo que passo a 

desconsiderá-la. Por outro lado, no que pertine a afirmação de que a 

requerente somente alega e não comprova, verifico que tal argumento não 

coaduna com as preliminares aventadas, mas se confunde com o mérito. 

Na exordial está presente o pedido formulado pela autora, que consiste na 

proteção possessória sob os lotes 08 e 09, da quadra 52, do Bairro Dr. 

Fábio II, ante a um suposto esbulho, o que revela a causa de pedir. 

Ademais, não vislumbro a presença de fatos ilógicos, nem pedido 

juridicamente impossível, tampouco incompatibilidade entre pedidos. 

Destarte, não há que se falar em inépcia da inicial ou ausência de 

pressupostos da ação. Isto posto, REJEITO as preliminares de inépcia da 

inicial e de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento regular do processo. -DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA/ DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Os réus 

impugnam o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte 

autora, por ela sustentar ser possuidora e proprietária de dois lotes. Pois 

bem, para a revogação das benesses concedidas à autora, não basta que 

a parte ré alegue a mera possibilidade financeira da outra parte em arcar 

com as taxas e custas judiciais. Na verdade, deve trazer elementos 

minimamente convincentes para tanto. Consigno que o fato do beneficiário 

ser proprietário de imóvel não significa que este seja detentor de uma 

situação econômica suficiente para arcar com as despesas processuais, 

razão pela qual INDEFIRO a preliminar que pretende a revogação da 

concessão da justiça gratuita em favor da parte autora. Por oportuno, 

DEFIRO os pedidos de benefícios de justiça gratuita requerido pelos réus, 

nos termos do art. 98 e ss do CPC. -DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Em sede de 

contestação, os réus requereram a condenação da parte autora pela 

litigância de má-fé, ao argumento de não ser possuidora dos lotes sob os 

quais recai sua pretensão possessória, tendo inclusive pichado o muro da 

área que os réus se dizem possuidores e proprietários, o que causou uma 

situação vexatória. Para a análise de tal pretensão, insta transcrever o 

que dispõe o art. 80 do CPC: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Ainda, nesta toada, imperioso destacar o 

entendimento o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Estabelecida em acórdão 

transitado em julgado a obrigação da parte em exibir contrato que, pelas 

circunstâncias de fato, deveria estar em seu poder, não se admite que 

referida obrigação seja transferida a terceiro quando este não possui o 

documento em questão. 2. A aplicação de multa cominatória em se 

tratando de exibição de documento é plenamente admissível, nos termos 

do parágrafo único, do art. 400, do CPC. 3. Não se presume a litigância de 

má-fé a qual deve ser comprovada de forma cabal no processo, conforme 

estabelecem os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de 

Instrumento conhecido e parcia lmente prov ido.  (TJ-DF 

07140872120188070000 DF 0714087-21.2018.8.07.0000, Relator: ANA 

CANTARINO, Data de Julgamento: 14/11/2018, 8ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(grifo meu). Pois bem, através do artigo transcrito acima, verificam-se as 

hipóteses em que se permite a condenação pela litigância de má-fé. 

Ocorre que para o preenchimento de alguma das hipóteses elencadas, 

faz-se necessária a devida comprovação, não podendo ser presumida, 

conforme à ementa trazida à baila, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

condenação por litigância de má-fé formulado pelos réus. - DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA (id. n. 14296133) HOMOLOGO o pedido de desistência 

contra o réu MILTON DE TAL para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo a ação tramitar, tão somente, contra os réus THIAGO 

QUEIROZ DE OLIVEIRA, OBERMÁLIO DOS SANTOS PEREIRA, LAYDIJANE 

DE OLIVEIRA DOS SANTOS e SILVANA MOREIRA DOS SANTOS (id. n. 

14296133). Não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo a 

análise dos pontos controvertidos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, 

bem como a fixação das provas que ainda serão produzidas. Tratando-se 

de ação possessória e posse é fato, bem como o ônus de comprová-la 

recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu 

quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a 

origem da POSSE da demandante sobre o imóvel, bem como a forma e o 

tempo de exercício; b) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na 

data do suposto esbulho; c) quando e de que forma se deu a suposta 

ameaça a posse e/ou turbação/esbulho alegado; d) a existência ou não de 

benfeitorias e quem as construiu; e e) localização dos lotes em questão 

(se estão localizados à Rua Paranaíta ou à Avenida Milton Figueiredo). 1. 

Para elucidar os pontos controvertidos acima, DEFIRO a produção de 

prova testemunhal. 2. Todavia, diante do atual cenário da pandemia 

causada pelo COVID-19 e em atenção ao art. 2º, §4º, da Portaria-Conjunta 

N. 249, de 16 de Março de 2020, como medida temporária de prevenção 

ao contágio, deixo de designar, por ora, audiência instrutória, que será 

agendada no prazo mais breve possível. 3. INTIME-SE as partes para, no 

prazo, de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme 

dispõe o art. 357, §1º, do CPC/2015. 4. Denota-se das manifestações que 

as partes manifestaram pelas provas que pretendiam produzir, que já fora 

depositado o rol de testemunhas. 5. Ressalto que, ao ser designada a 

audiência de instrução, caberá ao advogado da parte intimar as 

testemunhas para comparecerem ao ato, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015, razão pela qual INDEFIRO o pedido de intimação judicial a ser 

dirigida à testemunha JUARES ANTONIO BATISTA. 6- No que pertine ao 

pedido de inspeção in loco e perícia a ser realizada por engenheiro, 

postergo a análise para após a realização da audiência instrutória, de 

maneira que verificada a necessidade será apreciado o pedido por este 

Juízo. 7-Com relação ao pedido de expedição de ofício ao setor fundiário 
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de habitação, ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação 

jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada 

diligenciar junto às entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de 

informações que lhe possam ser úteis no processo, para a realização de 

atos processuais. Para que tal incumbência excepcionalmente seja 

transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante demonstre a 

impossibilidade de obter os documentos pretendidos, após o esgotamento 

das vias administrativas a ele disponíveis para o recebimento das 

informações relativas ao réu, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil, 

razão pela qual INDEFRO o pleito de expedição de ofício. 8. Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência. 9- À Serventia deste Juízo, 

DETERMINO que proceda a exclusão de MILTON DE TAL do polo passivo 

da ação, eis que homologada a desistência quanto a este réu. Intime-se. 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005751-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELUISMAR DA CONCEICAO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JESUS DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286-O (ADVOGADO(A))

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. GELUISMAR 

DA CONCEIÇÃO E SILVA ajuizou a presente ação de reintegração de 

posse de força nova com pedido liminar cumulada com perdas e danos 

contra NILTON JESUS DE MIRANDA E ESPÓLIO DE JUSTINA DE SOUZA 

NEVES DE MIRANDA, REPRESENTADO POR NILTON JESUS DE MIRANDA, 

visando à proteção possessória de um imóvel urbano localizado na Rua 

Luís Firmino da Fonseca, nº 502-A, Lote 10, Quadra 03, Distrito da Guia, 

nesta Capital/MT. Relata que adquiriu dos réus, respectivamente, seu tio e 

avó, uma área de 611,24 m², a ser desmembrada de uma área maior com 

1.902,37 m², em idos de 2004, pelo preço ajustado de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), divididos em 10 (dez) prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos 

reais), mas que diante da necessidade de desmembramento do lote e 

refazimento das cercas, acordaram em suspender o pagamento até a 

conclusão das benfeitorias, remanescendo 09 (nove) parcelas sem 

quitação. Com o falecimento da avó, Sra. Justina, o réu Nilton se tornou 

inventariante do seu espólio e optou por mover uma ação contra o autor 

visando reaver o bem (cód. 322611, que tramitou perante a Décima Quarta 

Vara Cível), mas foi o autor quem saiu vencedor. No curso daquela lide ele 

– o autor – tentou consignar em pagamento o saldo devedor, mas o réu 

(Nilton) não aceitou receber, sendo o dinheiro restituído para este. Assim, 

em 28/01/2018 o réu, aproveitando da ausência do autor, invadiu sua casa 

e trocou as portas da frente e dos fundos, de forma truculenta, impedindo 

sua entrada desde então. Na época dos fatos o imóvel estava em reforma 

e o réu se apropriou indevidamente dos materiais e ferramentas utilizados 

na obra. A inicial foi instruída com os documentos de id. 12100977 ao 

id.12101003. A liminar foi deferida, conforme decisão de id. 12128112 e 

devidamente cumprida (id. 13468856). O réu contestou a ação no id. 

13628581, oportunidade em que arguiu preliminarmente falsidade 

documental. A parte autora ofertou sua réplica no id. 14483710, bem como 

impugnação à arguição de falsidade. Devidamente intimadas para 

especificarem as provas que pretendem produzir (id. 15399825), a parte 

autora se manifestou no id. 18754293 e a parte ré no id. 18546819. Na 

decisão de id.25757867 o feito foi saneado, analisadas as preliminares, 

fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução. A 

audiência de instrução foi devidamente realizada, conforme termo 

acostado no id. 27164663. No id.27737221 a parte autora apresentou 

alegações finais e a parte ré no id. 28792624. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. O nosso ordenamento jurídico tutela 

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

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

sempre deverá observar os requisitos/pressupostos para a positivação 

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

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

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

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

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

conceito de posse, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor 

Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse. A teoria 

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

propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que 

confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”. 

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento 

posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a 

pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e 

mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1196 do CC). Referido fato 

(posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato 

ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse. Quando 

se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, 

trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma 

lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo 

exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório. 

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar 

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

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

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

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

termos do parágrafo único do art. 557 do CPC. Pois bem, analisando o feito 

e, principalmente, o primeiro elemento que nos interessa: a posse. 

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

No caso em questão, o autor se desincumbiu em comprovar o exercício da 

posse justa e de boa fé, bem como contemporânea, em cognição sumária, 

não exauriente, conforme se verifica através dos talões de consumo da 

concessionária de água e energia elétrica, juntados às fls. 55/56, pdf, 

datados de janeiro deste ano e novembro de 2017, em nome deste, bem 

como pelas declarações emitidas pelos senhores Iury Alencastro Lopes e 

Fernando Cecílio da Silva (fls. 57/58, pdf), reconhecendo tanto a 

legitimidade da posse do autor quanto a ocupação ilícita do réu. As notas 

fiscais e os orçamentos trazidos pelo autor no andamento nº 12100999 (fl. 

53, pdf), comprovam que ao longo do ano de 2017 ele adquiriu diversos 

materiais para construção, e conforme se verifica nas fotos trazidas à fl. 

52, pdf, esse material estava sendo empregado no imóvel vindicado, até a 

ocupação do réu, superado, portanto a comprovação do exercício da 

posse do autor. No que concerne, ao esbulho e a data de sua ocorrência, 

verifico que estes requisitos estão comprovados através do Boletim de 

Ocorrência nº 2018.32400 (fls. 50/51, pdf), datado de 28/01/2018, onde o 

autor narrou à autoridade policial que comprou e ocupa o imóvel há 10 

(dez) anos, observando que a propriedade faz parte de herança da 

família, da qual seu tio, o réu, se arrependeu da venda e busca a qualquer 

custo imitir-se na posse. A violência empregada pelo réu a fim de reaver o 

bem é justamente o que veda o ordenamento jurídico, classificando-o 

como ato de esbulho, cuja contemporaneidade autoriza a concessão da 

liminar. Corrobora com o entendimento deste juízo a sentença exarada nos 

autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por 

perdas e danos, cód. 322611 (fls. 25/34, pdf), que tramitou perante o d. 

juízo da então Décima Quarta Vara Cível desta Comarca, movida pelo réu, 

vindicando a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com o 

autor em razão do inadimplemento, extinta sem relação do mérito por três 

motivos: não foi possível identificar se o réu propôs a ação em seu nome 

ou em nome do espólio da falecida mãe; se o objeto era a rescisão da 

doação verbal do terreno ou da casa construído sobre parte dele; a 

suposta doação verbal feita pela Sra. Justina tanto ao autor quanto ao réu 

não cumpriu as exigências legais. Depreende-se da mencionada sentença 

que o réu reconhece a aquisição longeva do autor, pelo menos desde 

2004, ou seja, quando propôs a rescisão do contrato celebrado pela sua 

mãe, Sra. Justina, pelo inadimplemento da obrigação por parte do autor, o 

réu reconhece que este estava na posse do bem, de forma que imitiu-se 

violente e ilicitamente na posse do bem, portanto, a apreensão ilegal do 

imóvel prova o esbulho do réu, ensejando o deferimento do pedido liminar. 

Em seu depoimento pessoal o autor afirmou que o réu vendeu somente a 

casa e que ele obteve autorização da avó para cercar e desmembrar a 

área descrita na inicial, que está na posse desde 2005. Aduziu que o réu 
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foi quem ofereceu a casa, que pagou apenas uma parcela e 

posteriormente este não quis mais receber. Informou que fez benfeitorias 

no imóvel, morou lá e apenas saiu para reforma, mas continuou pagando 

luz e água. O réu, por sua vez, afirmou que vendeu a casa para o autora 

e só recebeu R$200,00. Relatou que o autor só iniciou a reforma e ele deu 

continuidade. Confirmou que o autor residiu no imóvel. As testemunhas 

trazidas pelo autor foram uníssonas em afirmar que ele residia no imóvel 

desde 2005 e que saiu de lá para reforma, e também afirmaram que ele 

teve problema com o tio com relação ao negócio envolvendo o imóvel. De 

outro norte, o requerido trouxe ao Juízo somente informantes que pouco 

colaboraram na demonstração de sua suposta posse, além disso os 

documentos trazidos em contestação também não corroboram nesse 

sentido. Desse modo, diante da farta documentação trazida pelo autor e 

depoimentos colhidos na instrução, conclui-se que de fato o requerido 

vendeu o imóvel ao autor e em razão do suposto inadimplemento deste 

resolveu reaver a casa. Ocorre que nas ações possessórias, se tutela a 

posse, e neste caso, tenho que esta era exercida pelo autor até a data da 

ocorrência do esbulho. As questões referentes à possível rescisão 

contratual ou ainda recebimento de valores referentes à venda não são 

objeto desta lide. Sendo assim, preenchidos os requisitos autorizadores 

para concessão da tutela possessória, a procedência do pedido de 

reintegração é medida que se impõe. Da condenação em perdas e danos. 

Segundo o ordenamento jurídico pátrio, o instituto da responsabilidade civil 

consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar 

dano, moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um 

ato ilícito (art. 186 do Código Civil). O Código Civil, no tópico em que aborda 

as perdas e danos, explica o conceito do dano emergente e dos lucros 

cessantes. O art. 402 do mencionado diploma legal descreve que as 

perdas e danos abrangem: o prejuízo efetivamente sofrido, chamado de 

dano emergente; e o que o prejudicado deixou de lucrar em razão, ou seja, 

os lucros cessantes. Tem-se que a indenização por danos materiais não 

comporta o pagamento por prejuízos hipotéticos, exigindo-se que a vítima 

aponte documentalmente o que efetivamente perdeu (danos emergentes) 

e/ou que deixou de lucrar (lucros cessantes). Como se pode observar: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS 

MATERIAIS. NECESSIDADE DE COM PROVACAO. INEXISTENCIA DE 

PROVA DE PREJUIZO PATRIMONIAL. SUMULA 7 /STJ. AUSENCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356/STF. I - sem a devida 

comprovação do prejuízo material, que não foi identificado pelo tribunal 

estadual, não há como impor condenação. Ficando assentado no acórdão 

recorrido, por forca da análise das circunstancias fáticas da causa, que 

não houve prova de danos materiais s, não poderá a matéria ser revista 

no âmbito do especial, ante o óbice do enunciado nº 7 da súmula deste 

tribunal. II O prequestionamento esta adstrito a própria existência do 

Recurso Especial, que exige, como pressuposto constitucional, tenha a 

matéria sido decidida em única ou última instancia. Recurso especial não 

conhecido (STJ - RESP: 609107 SE 2003/0194798-5, RELATOR: MINISTRO 

CASTRO FILHO, DATA DE JULGAMENTO: 07/05/2007, T3 - TERCEIRA 

TURMA, DA TA DE PUBLICACAO: DJ 01.08.2007 P. 455) Assim, por ser 

imprescindível à pretensão reparatória material a prova do dano concreto 

que a parte experimentou, não cuidando a autora de comprovar a redução 

patrimonial sofrida, não há como acolher o pedido. Dos danos morais. A 

parte autora requereu ainda a condenação em danos morais, todavia, não 

vislumbro dos fatos noticiados vexame, sofrimento ou humilhação a 

ensejar a condenação do réu ao pagamento de danos morais, nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA 

TOTAL DO VEÍCULO NEGATIVA DE PAGAMENTO– MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – 

CANCELAMENTO E SUSPENSÃO AUTOMÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE – 

NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO – ARTIGO 763 C.C. – NECESSIDADE DE 

PRÉVIA INTERPELAÇÃO –INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

– COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO DA 

TABELA DE CURTO PRAZO – INADMISSIBILIDADE – RECUSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. A mera negativa da seguradora quanto ao 

pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de 

indenização. (...)” (TJMT - Ap 39413/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017. Grifei. Do pedido de 

recebimento dos valores da venda do imóvel formulado em contestação. 

Em sua contestação o requerido invoca o art.556 para justificar o pedido 

de: “recebimento dos valores da venda do imóvel, atualizado em R$ 

7.960,00, acrescido do valor pago até hoje pelo Inventariante, ora 

Contestante, do imposto IPTU, em R$ 2.010,98, conforme consta da 

planilha aqui anexa, totalizando-se na importância de R$ 9.970,98 (nove mil 

novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos).” Ocorre que, ao 

analisarmos a literalidade do referido artigo: Art. 556. É lícito ao réu, na 

contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a 

proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da 

turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Pois bem. A possibilidade de 

pedido de indenização decorre de prejuízos causados pela turbação ou 

esbulho cometido pelo autor. No presente caso, restou evidenciado que o 

autor não cometeu qualquer esbulho. Dessa forma, o pleito de recebimento 

de valores referente à venda do imóvel deve ser maneja através de ação 

própria, não cabendo à este Juízo determinar/quantificar o valor devido. 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, 

formulado por GELUISMAR DA CONCEIÇÃO E SILVA contra NILTON JESUS 

DE MIRANDA E ESPÓLIO DE JUSTINA DE SOUZA NEVES DE MIRANDA, 

REPRESENTADO POR NILTON JESUS DE MIRANDA, visando à proteção 

possessória de um imóvel urbano localizado na Rua Luís Firmino da 

Fonseca, nº 502-A, Lote 10, Quadra 03, Distrito da Guia, neste Município 

de Cuiabá/MT, confirmando a liminar deferida, nos termos do art.561 c/c 

art. 487,I, ambos do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, mas mantenho 

suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. 

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

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008821-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

acerca do ID. 23735090 e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023049-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027424-30.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 16 de 900



Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA CRUZ CIRQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022056-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036937-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037585-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAGDA DA CUNHA FLORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1045204-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERLENE DE LOURDES CARAFA CALEGARI (EXECUTADO)

GERSON FRAJACOMO CALEGARI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos no sentido de proceder a Intimação da parte EXEQUENTE, 

através de seu(s) advogado(s) e via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste quanto a correspondência devolvida juntada no Id. 

29163365, requerendo o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014556-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGL PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

SGL CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031295-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. S. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos a fim de proceder a intimação da parte Requerente, 

através de seu(s) advogado(s) e via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste quanto a certidão de Id. 30736970, requerendo o 

que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004124-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARCAL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

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

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003188-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025968-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY (EXECUTADO)

RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos no sentido de proceder a intimação da parte 

Exequente, através de seu(s) advogado(s) e via DJE, para que, no prazo 

de 05(cinco) dias, manifeste quanto as Certidões Negativas juntadas pelo 

Oficial de Justiça nos Ids. 12773800 e 29136540, bem como quanto a 

correspondência devolvida juntada no Id. 30426957. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024771-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOILI ELEODORA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024018-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCINEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033455-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FURLANETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033402-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA CRUZ BRITO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043374-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CLEMENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001373-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

M.R.M.C (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

para ciência acerca do inteiro teor do ofício de Id. 30096042 - Cartório do 

6º Ofício Notarial da Comarca de Cuiabá/MT - no qual informa o nº de 

protocolo (n. 299.751, livro 01 de 26/02/2020) e solicita comparecimento 

da PARTE AUTORA ao referido cartório para dar cumprimento ao 

determinado nos presentes autos - lavratura de escritura pública em nome 

de B. L. M. C. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047152-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RONY SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048024-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ALVES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046654-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE MORAIS ALFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005586-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

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

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008202-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI BENEDITO DO NASCIMENTO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

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

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007970-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

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

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007126-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELLY DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

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

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT17625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON VITOR DA SILVA - ME (REU)

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A (REU)

GIOVANI MAZINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

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

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

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002063-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040202-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. O. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043787-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCEIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043787-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILCEIA APARECIDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o perito judicial para se manifestar acerca do 

documento de id. 24531058, prestando esclarecimentos as partes se 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2°, CPC). Empós, 

intimem-se as partes para se manifestarem acerca da complementação do 

laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. 

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

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033131-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033131-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Verifica-se no Ofício n. ° 080SPP/PSMVG/2019, que não há 

prontuário médico em nome do paciente Mauro da Silva Santos no Pronto 

Socorro Municipal de Várzea Grande (id. 22036683). Denota-se ainda, que 

não há no feito, nenhum outro documento que ateste a lesão ocasionada 

pelo acidente de trânsito noticiado na exordial, tais como, pedidos de 

exames, prescrição de remédios, raio-x e/ou relatórios de tratamento 

médico. Desta feita, intime-se o autor para que colacione aos autos, outros 

documentos médicos que atestem a invalidez permanente decorrente do 

sinistro ocorrido em 23/02/2016, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

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

Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039652-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (REU)

 

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

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

para, querendo, contestar a RECONVENÇÃO , NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038487-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038487-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO REU: BRADESCO SEGUROS S/A 

Intime-se a parte autora para que apresente impugnação à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009784-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009784-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte executada 

para manifestar sobre a petição de Id. 28660641, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013743-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (REQUERENTE)

CID DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

MONICA ALVES DE LIMA SANTOS OAB - SP392679 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013743-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CID DE CAMPOS BORGES, ORMANDIR SILVA BORGES 

REQUERIDO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S.A. Intimem-se as Partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, em 15 

(quinze) dias. Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear 

os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004600-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY AMANDA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004600-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMANUELLY AMANDA CARVALHO REU: JULIANO DA COSTA MARQUES 

SANTOS Intime-se o autor para impugnar a contestação em 15 dias. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025044-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEI PINHEIRO FERREIRA ATAIDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025044-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALCEBIADES JOSE BOMFIM EXECUTADO: LUCILEI PINHEIRO FERREIRA 

ATAIDES Certifique-se se houve pagamento do débito e interposição de 

embargos. Em caso negativo, intime-se o exequente para indicar bens 

passiveis de penhora, em 10 (dez) dias, Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março 

de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025175-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SEU FILO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025175-09.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES REQUERIDO: OTICA 

SEU FILO EIRELI - ME Intimadas as partes não manifestaram interesse na 

produção de outras provas, assim o feito comporta o julgamento no estado 

em que se encontra. Intime-se e voltem-me conclusos para sentença. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046687-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON APARECIDO DE SOUZA FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046687-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALLISON APARECIDO DE SOUZA FIGUEREDO REU: SEGURADORA 

LÍDER Indefiro o pedido de reconsideração. Certifique-se o transito em 

julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011795-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011795-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: RP 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Intimem-se as Partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento, em 15 (quinze) dias. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013101-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES (REU)

LEANDRO PAES DE FARIAS (REU)

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013101-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. REU: LPF VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, LEANDRO PAES DE FARIAS, INES MARTINS DE 

OLIVEIRA ALVES Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, em 15 

(quinze) dias. Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear 

os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016566-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY MEDEIROS OAB - MT4498-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016566-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO FELIX DA SILVA EXECUTADO: PAULO HENRIQUE BUENO 

Intime-se a parte autora para manifestar sobre a petição de Id. 21961221, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035468-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ADALBERTO CURADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035468-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: RENATO ADALBERTO 

CURADO Defiro o pedido de suspensão no id. 30046636 Decorrido o 

prazo intime-se o autor para que no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036595-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036595-11.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: EDSON DOMINGUES 

DE MIRANDA Cadastre o patrono da parte executada. Intime-se a parte 

exequente para manifestar sobre o pedido de parcelamento na petição de 

Id. 28164074, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045553-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MORAES COUTO (REU)

PRIMO BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSOSSORIOS PARA AUDIO E 

VIDEO LTDA - ME (REU)

EDINALDO SANTANA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045553-83.2019 AUTOR(A): SONIA 

REGINA DE OLIVEIRA REU: PRIMO BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ACESSOSSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME, EDINALDO 

SANTANA DE SOUZA, ADRIANA MORAES COUTO Intimem-se as Partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de indeferimento, em 15 (quinze) dias. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010787-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOLON DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO TAVARES DOS SANTOS (REU)

 

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

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

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado - 

diligência negativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027435-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

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

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

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030670-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE KRUCZKIEWICZ MEDEIROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040371-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON LUIZ MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035425-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LEAO LORENZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO RODRIGUES DE SANTANA (REU)

 

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

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

para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias, sobre o AR juntado 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037683-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS BEZERRA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028597-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANTONIO FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA OLIVEIRA DE ARRUDA (REU)

 

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

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

para, dar andamento ao feito, postulando o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024704-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARRIS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024629-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCIMAR GUALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024216-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019070-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040501-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERSON DE AGUIAR SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044200-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCANTE DIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044166-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO EDUARDO DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021035-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NAZARIA DE MORAES (AUTOR(A))

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

ENIL RITA DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARTA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

ANA ANUNCIACAO DA COSTA (AUTOR(A))

JANICE CONCEICAO FERNANDES (AUTOR(A))

LUZINETE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI (AUTOR(A))

ANTONIO SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021035-34.2016.8.11.0041 

AUTOR: ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI, JANICE 

CONCEICAO FERNANDES, LUZINETE GONCALVES DA SILVA, ANA 

ANUNCIACAO DA COSTA, ROMILDA FATIMA DE SOUZA, ENIL RITA DE 

ARRUDA, ANTONIA NAZARIA DE MORAES, DIRCE MARQUES DA SILVA 

MOREIRA, ANTONIO SEVERINO DA SILVA, MARTA ALVES DA SILVA 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos em correição. Alexandrina Sebastiana 

de Moura Akahossi, Janice Conceição Fernandes, Luzinete Gonçalves da 

Silva, Ana Anunciação da Costa Cruz, Ronilda Fatima de Souza, Enil Rita 

de Arruda, Antonia Nazaria de Moraes, Dirce Marque Silva Moreira, 

Antonio Severino da Silva, e Marta Alves da Silva, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, ajuizaram a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL em desfavor Sul 

América Companhia Nacional de Seguros, Bradesco Seguros S/A 

(SUCESSORA DE PÁTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS 

GERAIS), Caixa Seguradora S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE SASSE 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS), Itaú Seguradora S/A, e 

Tokio Marine Brasil Seguradora S/A (SUCESSORA DE REAL COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SEGUROS), também qualificadas nos autos, 

argumentando, em síntese, que são moradores do CONJUNTO CPA IV, 

cujas casas foram construídas e comercializadas pela Caixa Econômica 

Federal, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação, ao 

que aderiram à Apólice Habitacional, de modo que passaram a contar com 

a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos 

Físicos no Imóvel. Segundo os autores constatou-se que foram afrontadas 

normas da ABNT para esse tipo de construção e as casas agora 

apresentam as consequências da falta de fatores de resistência 

fundamentais, como vergas, contra-vergas, cintas de respaldo das 

alvenarias, elementos de contraventamento dos telhados, fundações 

adequadas e materiais de construção de qualidade aceitável. Pretendem, 

assim os requerentes a condenação solidária das Seguradoras-Rés ao 

pagamento a do valor necessário ao conserto integral dos imóveis, bem 

como a condenação solidária das Rés no pagamento do valor acumulado 

da multa decendial estatuída na cláusula 17ª, subitem 17.3, das Condições 

Especiais da apólice Habitacional, calculada sobre os totais das 

indenizações devidas a cada Autor, observando-se o limite do artigo 412 

do Código Civil. Existe pedido para que o feito tramite sob o beneplácito da 

gratuidade. Houveram juntada das declarações de hipossuficiência dos 

seguintes autores: Alexandrina Sebastiana de Moura Akahossi (4165515 - 

Pág. 3), Janice Conceição Fernandes (4165517 - Pág. 4), Luzinete 

Gonçalves da Silva (4165523 - Pág. 3), Ana Anunciação da Costa Cruz 

(4165523 - Pág. 10), Ronilda Fatima de Souza (4165526 - Pág. 6), Enil Rita 

de Arruda (4165526 - Pág. 11), Antonia Nazaria de Moraes (4165529 - 

Pág. 5), Dirce Marques Silva Moreira (4165529 - Pág. 10), Antonio 

Severino da Silva (4165536 - Pág. 3), e Marta Alves da Silva (4165536 - 

Pág. 6). Apesar dos aludidos documentos, através da decisão do id. 

4278824 - Pág. 1 foi determinada a apresentação de documentação 

probatória da alegada hipossuficiência. O procurador requereu prazo para 

apresentação da documentação (id. 4503806 - Pág. 1), o que foi deferido 

(id. 4650264 - Pág. 1). Foram juntados, na sequência os seguintes 

documentos: a) id. 4936529 - Pág. 1/2, consistente na cópia da carteira de 

trabalho de Alexandrina Sebastiana de Moura Akahossi; b) id. 4936561 - 

Pág. 1/2, consistente na declaração anual do SIMEI e cópia da carteira de 

trabalho de Janice Conceição Fernandes; c) id. 4936577 - Pág. 1, 

apresentando demonstrativo de pagamentos da requerente Luzinete 

Gonçalves da Silva; d) id. 4936476 - Pág. 1/3, apresentando demonstrativo 

de pagamentos da requerente Ana Anunciação da Costa Cruz; e) id. 

4936449 - Pág. 1, apresentando demonstrativo de pagamentos da 

requerente Dirce Marques Silva Moreira. O procurador dos autores foi 

intimado (id. 5536710 - Pág. 1) para manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, ao que manifestou-se através da petição do id. 5596680, 

requerendo o prosseguimento do feito. É o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Consoante relatório, o que se verifica é que não foram juntados 

documentos comprobatórios da hipossuficiência dos requerentes: Ronilda 

Fatima de Souza, Enil Rita de Arruda, Antonia Nazaria de Moraes, Antonio 

Severino da Silva e Marta Alves da Silva (4165536 - Pág. 6), apesar de ter 

sido facultado. O pólo ativo da demanda em análise é composto por dez 

autores, que alegaram, incialmente, de forma genérica, não possuir 

condições financeiras para arcar com as custas processuais. Após a 

concessão de prazos, é certo que 05 (cinco) autores, continuam sem 

comprovar a condição de hipossuficiência exigida pela lei. Em situação 

similar já se decidiu o seguinte: “A Lei 1060/50 prevê a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados. A não apresentação da 

declaração de rendimentos ou quaisquer outros documentos que façam 

prova de que todos os postulantes estão de acordo com os critérios de 

concessão do benefício faz inverter a presunção de sua necessidade, eis 

que as partes omitem informações. A multiplicidade de partes constituindo 

o pólo ativo da demanda e o valor arbitrado à causa determina que os 

agravantes demonstrem de forma inequívoca estejam na condição de 

fazer jus ao deferimento da assistência judiciária gratuita pleiteada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70062378864, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 03/11/2014 – grifo nosso). “(...) 

Sendo vários os autores a suportar as custas, não se justifica a 

gratuidade, quando cada um arcará com importância irrisória, cuja 

satisfação não comprometerá ou inviabilizará o sustento próprio e da 

família. Observação quanto à possibilidade de o benefício pode ser 

requerido novamente e concedido a qualquer tempo, caso novas 

circunstâncias demonstrem a sua real necessidade. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJ-SP -  AI :  2475165220118260000 SP 

0247516-52.2011.8.26.0000, Relator: Amorim Cantuária, Data de 

Julgamento: 29/11/2011, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/12/2011) Assim sendo, indefiro a gratuidade aos aludidos requerentes, 

ao que determino o recolhimento das custas processuais pertinentes, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da demanda com relação 

aos referidos autores. Cuiabá, 22 de maio de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015712-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

ADILSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

ANA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

DEVINO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

ZULEY APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

IVANIL APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015712-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZULEY APARECIDA DA SILVA, ANA REGINA DA SILVA, ADILSON 

APARECIDO DA SILVA, DEVINO APARECIDO DA SILVA, FELIPA 

NASCIMENTO DA SILVA, IVANIL APARECIDA DA SILVA REU: 

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA Ante a denúncia da lide pelo réu, no 

prazo da defesa determino a citação do denunciado Brasil veículos Cia. de 

Seguros, id. 16589236, via correio, para contestar, no prazo legal, ficando 

suspenso o presente processo. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041023-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETLYN DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041023-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

KETLYN DOS SANTOS PIRES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso 

em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo 

uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014601-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE CRISTINA PASTENE SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

saneam ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014601-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO BARBOSA COSTA REU: CRISLAINE CRISTINA PASTENE SANTOS 

DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória, que move THIAGO BARBOSA COSTA, contra 

CRISLAINE CRISTINA PASTENE SANTOS. Trata-se de julgamento conforme 

o estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. Não há preliminares arguidas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES 

DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O ponto controvertido 

da lide reside na comprovação e validade da suposta dívida de R$ 

19.338,00 (dezenove mil, trezentos e trinta e oito reais) referente ao 

cheque emitido pela embargante em 25/05/2012, conforme os termos 

aduzidos na exordial. Intimadas as partes para especificar as provas ID. 

14710731. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito, no que tange a existência e exigibilidade dos valores. E ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, consistente no pagamento. DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS; Considerando a natureza do objeto da demanda, entendo 

por bem deferir a produção de prova testemunhal, documental e 

depoimento pessoal das partes. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO 

SANEADO. b) DEFIRO a produção da prova testemunhal, documental e 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão; c) Oportunizo as 

partes apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL 

das questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais; d) Designo audiência de instrução para o dia 15 de 

julho de 2020 às 15h30min, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em 

até 15 (quinze) dias a partir da intimação da presente decisão, sob pena 

de preclusão; e) Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que 

a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031938-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LIZ PRUDENTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031938-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNA LIZ PRUDENTE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA No caso do presente feito, tratando-se do Seguro 

Obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível, uma vez que 

somente através desta, é possível verificar de forma exata, a existência 

da invalidez permanente e, o efetivo grau da incapacidade para eventual 

aplicação do montante correto a ser pago. Posto isto, NOMEIO como perito 

o DR. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. Uma vez que a perícia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 26 de 900



foi solicitada por ambas as partes, as despesas deverão ser rateadas 

entre as mesmas nos termos do art. nos termos do art. 95 do CPC. 

Todavia, Considerando que a parte autora é beneficiaria de justiça 

gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos 

ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, 

serão pagos pelo Estado (CPC, art. 95, § 3º, I). Intime-se a requerida para 

efetuar o pagamento na proporção de 50% dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora 

para o início dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o 

necessário para que todos sejam cientificados da referida designação. O 

laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 

1°). Intime-se PESSOALMENTE o requerente, bem como o advogado via 

DJE, informando a data e hora da perícia, para que o mesmo compareça 

no consultório do perito nomeado para ser avaliado. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” Cuiabá-MT, 27 de Março de 

2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026319-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENI DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026319-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBENI DE SOUZA SANTOS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Verifico que após a realização de perícia médica na Central de 

Conciliação do Fórum desta Capital, o autor se manifestou nos autos 

requerendo a designação de nova perícia e informando que discorda do 

exame realizado no dia 29/10/2018 (ids. 16763149; 18579434). Todavia, a 

argumentação do autor demonstra tão somente sua discordância ao 

resultado obtido, vez que não traz nenhum fundamento concreto para a 

rejeição do laudo pericial, o qual por outro viés, graduou a invalidez do 

requerente de acordo com a tabela do seguro obrigatório DPVAT, prevista 

na Lei 6.194/74. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL PARA 

FINS DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – PRELIMINAR 

REJEITADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA 

– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO – PERCENTUAL DA 

LESÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER – 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA TOTALIDADE APURADA - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é o destinatário das provas, 

cabendo a ele determinar as provas necessárias ao deslinde dos autos, 

bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

caso, não se vislumbra a necessidade de realização de nova perícia, uma 

vez que a parte somente aponta discordância sem fundamento. O laudo 

pericial realizado por profissional competente indicado por este Tribunal de 

Justiça, que observa toda a situação posta nos autos, e inclusive explicita 

a lesão decorrente exclusivamente de acidente automobilístico, deve ser 

reconhecido para apurar a validade da perícia realizada no mutirão do 

DPVAT. Inexiste cerceamento de defesa. Satisfeita a obrigação de 

indenizar na esfera administrativa não há se falar em direito a verba 

indenizatória, cujo pagamento foi efetuado de acordo com o percentual 

apurado no laudo pericial e na tabela da referida lei. “[...] O pagamento em 

sede administrativa que satisfaz todo o valor indenizatório legalmente 

assegurado no art. 3º, da Lei n. 6.194/74, não enseja para a seguradora o 

dever de pagar qualquer complementação”. (Ap 66357/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) [...]”. 

(TJ-MT - APL: 00164124120168110041382952018 MT, Relator: DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PERÍCIA - MUTIRÃO - VALIDADE - LESÕES NÃO COMPROVADAS - 

INDENIZAÇÃO - NÃO CONCESSÃO. 1. A perícia efetivada no chamado 

"mutirão DPVAT", realizada por profissional especializado e imparcial, se 

mostra válida e possui incontestável valor probatório, ao esclarecer todas 

as questões necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação 

da debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza a 

concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJ-MG - AC: 

10280160016505001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REALIZADA EM MUTIRÃO. PROVA 

ELUCIDATIVA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 1 - Na condição de destinatário 

da prova o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos 

autos bastam para a formação de seu convencimento, indeferindo as 

provas inúteis ou meramente protelatórias. 2 - Na hipótese, se a perícia 

judicial realizada em mutirão qualifica de forma satisfatória a extensão das 

lesões sofridas pela vítima, assim como quantifica o grau de invalidez 

permanente e o percentual da perda funcional, tal como determina a 

legislação de regência, não há necessidade de se alongar a instrução do 

processo com a produção de nova prova pericial pretendida pela apelante, 

para aferição do que já restou constatado, não havendo se falar em 

cerceamento do direito de defesa da parte. APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E DESPROVIDA.  (TJ-GO –  Ape lação: 

01955601320188090137, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data 

de Julgamento: 11/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

11/03/2019) Desta feita, indefiro o pedido de designação de nova perícia 

médica em observância aos princípios da duração razoável do processo 

(art. 4°, CPC, art. 5°, LXXVIII da CF/88) e, da cooperação processual (art. 

6°, CPC). Intimem-se as partes para querendo, se manifestarem acerca do 

laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Março de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028939-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS BRASIL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS 

LTDA (REU)

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DECISÃO Processo: 1028939-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: NELSON 

APARECIDO ALVES REQUERIDO (S): CNF – ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA e RODOBENS BRASIL PARTICIPAÇÕES, 

EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA. DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Restituição Cumulada com Indenização por Danos Morais, que move 

NELSON APARECIDO ALVES, contra CNF – ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA e RODOBENS BRASIL PARTICIPAÇÕES, 

EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA. Trata-se de julgamento conforme 

o estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. As partes requeridas suscitaram em preliminar a ilegitimidade 

passiva da RODOBENS BRASIL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E 

NEGÓCIOS LTDA. Passo a analisá-la. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Não é 

necessário muito esforço para concluir que a presente preliminar não 
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prospera. Isso porque as partes requeridas sustentam a ilegitimidade da 

RODOBENS BRASIL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS 

LTDA para figurar no polo passivo, na medida em que não firmou contrato 

com o autor, no entanto o pedido é perfeitamente cabível a parte autora, 

visto a requerida fez parte da relação jurídica na presente cobrança do 

autor no e-mail ID. 9913600. Portanto, AFASTO a preliminar aventada. 

Protesta a parte requerida pela intimação dos Srs. Agnaldo Alves de 

Souza e Jair Pereira para que prestem esclarecimentos acerca dos fatos 

e que apresentem os documentos que comprovem a prestação de 

serviços (notas fiscais do transporte e respectivos comprovantes de 

recebimentos dos fretes). Assim, podendo a comprovação das alegações 

serem obtidas por apresentação de prova documental e oral, DEFIRO a 

intimação dos Srs. Agnaldo Alves de Souza e Jair Pereira para prova oral 

e documental e que apresentem no dia da audiência os documentos (nota 

fiscal e comprovante de recebimento) requeridos pela parte. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS. O ponto controvertido da lide reside se a requerida na ação 

de busca e apreensão do veículo agiu erroneamente ou não e se ensejou 

danos material, moral, dano emergente e do lucro cessante conforme 

termos aduzidos na exordial. Logo, considerando a natureza do objeto da 

demanda, entendo por bem deferir a colheita de depoimento pessoal das 

partes, bem como testemunhal e documental. DO ÔNUS DA PROVA. O 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. A relação entre as partes é de consumo, e em face da 

hipossuficiência da parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO b) 

DEFIRO a produção de prova documental, prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes, sob pena de confissão. c) Oportunizo as partes 

apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das 

questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais; d) Designo audiência de instrução para o dia 22 de 

julho de 2020 às 14h00min, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em 

até 15 (quinze) dias a partir da intimação da presente decisão, sob pena 

de preclusão; e) Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que 

a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037260-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037260-95.2017.8.11.0041. AUTOR(A): P. 

A. D. S. B. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ante 

a existência de interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público 

para se manifestar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 178, II, 

CPC). Após, retornem conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016923-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016923-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME REU: ROSA MARIA SANTOS 

RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória 

proposta por West Comercio de Moveis LTDA em face de Rosa Maria 

Santos Ribeiro, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo (Id. 30510465). Homologo o acordo entabulado 

entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários remanescente na forma do acordo. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1054987-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Oliveira da Silva OAB - MT9395-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054987-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA LEITE DA SILVA REQUERIDO: UNIAO CUIABANA 

DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB Vistos etc. Trata-se de 

Ação recebida como Tutela Antecipada Requerida em Caráter 

Antecedente. Assim foi determinado a emenda à inicial (id. 26503173), ao 

que o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente 

intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no despacho 

retro, conforme certidão de id. 30574663. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006720-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006720-59.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDA GOMES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de cobrança seguro DPVAT ajuizada por Fernanda Fomes da Silva em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da 

inicial foi determinado a emenda à inicial para comprovar o recolhimento 

das custas, ao que o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo 

devidamente intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no 

despacho de id. 29358213. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competiam, qual seja,efetuar o recolhimento das custas processuais, ou a 

comprovação de sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031116-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LEONOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031116-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA LEONOR DA SILVA REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar ajuizada por 

ANTÔNIA LEONOR DA SILVA em face de BANCO BRADESCARD S.A. 

Para tanto, aduz a parte reclamante que não possui qualquer relação 

comercial com a reclamada, contudo, ao tentar obter um empréstimo em 

uma instituição financeira foi surpreendida com a negativa do crédito 

solicitado, sob a justificativa de restrição de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito pela instituição financeira requerida na importância de 

R$ R$ 2.136,49 (dois mil cento e trinta e seis reais e quarenta e nove 

centavos), vencimento 15/02/2016. Alega que tomou conhecimento que a 

cobrança incluíra pela requerida se refere a fatura de cartão de crédito nº 

42003410242988000. Sustenta que nunca contratou com a parte 

reclamada, merecendo a devida reparação pela inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito. Junto à inicial vieram os documentos (ID. 

15415933). Extrato da negativação no valor de R$ 1.504,48 (hum mil 

quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) – ID. 15416159. O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 1550936). Termo de 

audiência de conciliação juntado no ID. 16848906. Contestação 

apresentada no ID 17560109, aduzindo as preliminares de ausência de 

condições da ação ante a ausência de interesse de agir, a inépcia da 

inicial e ausência de pretensão resistida. No mérito, afirmou a inexistência 

do dever de indenizar, pugnando pela improcedência do pedido inicial. 

Impugnação à contestação juntada no ID. 18314988, rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação. Devidamente intimados acerca 

das provas que pretendem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento 

da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 330, I do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente 

de direito. De inicio, afasto a alegada inépcia da inicial, pois há interesse 

de agir na conjuntura dos fatos e provas reunidas aos autos. Outrossim, 

no que tange a alegação de inépcia em razão de documento unilateral, 

qual seja, extrato de SPC não originário dos órgãos de proteção ao crédito 

também não merece guarida, vez que a apresentação de via original de 

comprovante de inscrição não se consubstancia em condição para 

prosseguimento da ação, vez que não há previsão legal para tanto. Por 

derradeiro, no que tange a alegação de ausência de pretensão resistida, 

também não pode prosperar, pois conforme narrativa da peça inicial, a 

autora possui interesse de agir, na medida que necessita da intervenção 

judicial para tutela do direito invocado. Ademais, não há necessidade de 

percorrer, antes a via administrativa (art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal). Superada as preliminares, passo a análise do mérito. Trata-se 

reclamação ajuizada pela parte promovente sob o argumento de cobrança 

indevida por parte da reclamada, que redundou na inclusão do nome da 

consumidora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito. 

Inicialmente convém consignar que estamos diante de uma legislação 

consumerista, devendo incidir as regras do Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 6º, inciso VII 

do CDC, é devida a inversão do ônus da prova. Assim, não se pode, neste 

momento, imputar ao autor o ônus da prova. Patente, neste caso, a sua 

hipossuficiência probatória. Da análise acurada dos autos, a situação 

relatada pela requerente se revela verossímil, tendo em vista o que não se 

pode exigir dela a comprovação de fato negativo, qual seja, não ter 

realizado débito com o banco requerido que gerou a dívida cobrada e 

acarretou a negativação. Caberia ao banco requerido juntar aos autos 

documentos que comprovassem a relação jurídica entre as partes, bem 

como o débito em aberto. Todavia, o reclamado sequer juntou cópia do 

suposto contrato entabulado, sem demonstrar qualquer fatura nem a 

suposta prestação em aberto, que pudessem demonstrar detalhadamente 

o objeto, a prestação do serviço, o inadimplemento. Assim, tem-se que a 

cobrança e a negativação feita pelo banco requerido mostram-se 

indevidas. As alegações trazidas em contestação não foram aptas à 

comprovação do alegado, pela ausência de qualquer elemento de prova 

da defesa. De outra banda, as alegações da parte autora se mostraram 

verossímeis, especialmente em razão da juntada de extrato que comprava 

a negativação incluída pelo requerido. De se concluir, então, não existir 

dúvidas quanto ao dever de indenizar, tendo em vista que a parte autora 

foi impossibilitada de realizar um empréstimo em razão da negativação 

indevida incluída pelo reclamado, no valor de R$ 1.504,48 (hum mil 

quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) – ID. 15416159. 

Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório formado aponta para 

cobrança indevida, com a consequente ilicitude da inserção do nome da 

Promovente no cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de 

indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela 

força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, 

no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. 

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761). Reconhecido o dever de indenizar 

resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está 

obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a 
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razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do 

caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do 

ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para: i) DETERMINAR a retirada do nome da parte 

Autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 

1.000,00 (mil reais). ii) DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 

1.504,48 (hum mil quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), 

referente a fatura n.º 42003410242988000; e iii) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título 

de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil 

Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos. P.I.C. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000759-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT10138-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000759-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATAL DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E 

SUPLEMENTARES que NATAL DE MORAES move em desfavor PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 31.05.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 17311370. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 18788419), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo - Da Falta De Interesse Processual. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

23171164. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

19605408. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 

25060629; 25255623). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa.Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, ids. 

17311377, 17311379. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que 

houve prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro 

DPVAT está configurado o interesse jurídico para a propositura da ação 

de cobrança. (TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. 

(Negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

17311374), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 19605408). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 
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indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 31.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 
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segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). No que tange ao pedido de reembolso de despesas de 

assistência médica e suplementar (DAMS), os documentos acostados aos 

autos (id. 17311375), corrobora a afirmativa do autor, no sentido de que 

houveram despesas médicas suplementares, quais sejam, gastos com 

atividades de atendimento hospitalar, tratamento cirúrgico e remédios, 

desta feita, defiro o pedido no montante de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE 

REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES que NATAL DE 

MORAES move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(31.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno 

ainda a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), a título de despesas médicas 

suplementares, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir 

da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Por fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, 

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque 

no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1042653-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GLOSER TOTTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042653-30.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: BRUNO GLOSER TOTTI EMBARGADO: FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Vistos etc. Trata-se de embargos de 

terceiro distribuídos por dependência a ação de código 933740. 

Reconhecida a conexão, foi determinado que a parte embargante 

providenciasse a materialização dos presentes autos, em razão da 

impossibilidade do tramite desta demanda, em conexão àquela, pelo meio 

eletrônico, todavia a requerente quedou-se inerte. Pois bem, o eg. TJMT 

através da Portaria n. 295/2016-PRES ao estabelecer a implantação do PJE 

no âmbito da Comarca de Cuiabá consignou o seguinte: “Art. 3º. As ações 

protocoladas de forma física até às 12h00 do dia 5-9-2016, incluindo seus 

incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento.” A aludida 

determinação é óbvia, na medida em que a utilização do meio eletrônico 

para processamento de incidentes ou de demandas que necessitam ser 

autuadas em apartado com processos físicos torna-se impossível, 

evidenciando, assim, a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, o eg. TJMT 

editou a Resolução n. 03/2018-TJMT/TP, que estabelece em seu art. 13 o 

seguinte: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até 

a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio 

físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações 

conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela 

data, exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se 

tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a 

secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os 

números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em caso de 

distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física.” 

(grifo nosso) Desta forma, impraticável o processamento do incidente no 

meio eletrônico, principalmente ante a ausência de recolhimento das taxas 

devidas, ao que extingo o presente incidente sem julgamento de mérito, na 

forma do que estabelece o art. 485, IV do CPC. Sem custas. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009508-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TARGINO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009508-46.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL TARGINO NETO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente, 

Manoel Targino Neto (id. 30475169), em face da decisão de id. 30076413, 

alegando a ocorrência de omissão da decisão que indeferiu a justiça 

gratuita e a possibilidade de parcelamento. Por fim, requer o acolhimento 

dos seus embargos para que seja sanado o ponto omisso. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade 

(id. 30481671). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, não 

foi possível verificar a existência de omissão na decisão de id. 30076413 

que indeferiu o beneficio de justiça gratuita e o parcelamento das custas 
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processuais. Isto porque, a decisão foi clara em afirmar que a parte 

requerente não faz jus ao beneficio de justiça gratuita, posto que ao 

analisar o pedido, sob a ótica do binômio necessidade-possibilidade, 

constatei que a parte possui condição econômica-financeira de arcar com 

os dispêndios judiciais, evitando que o beneficio torne-se desnaturalizado. 

Portanto, o que deseja a parte embargante é uma reanalise de matéria já 

decidida. Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração, haja 

vista a inexistência de omissão. Determino que a parte requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, recolha as custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. As providências. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021035-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NAZARIA DE MORAES (AUTOR(A))

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

ENIL RITA DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARTA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

ANA ANUNCIACAO DA COSTA (AUTOR(A))

JANICE CONCEICAO FERNANDES (AUTOR(A))

LUZINETE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI (AUTOR(A))

ANTONIO SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021035-34.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI, JANICE CONCEICAO 

FERNANDES, LUZINETE GONCALVES DA SILVA, ANA ANUNCIACAO DA 

COSTA, ROMILDA FATIMA DE SOUZA, ENIL RITA DE ARRUDA, ANTONIA 

NAZARIA DE MORAES, DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA, ANTONIO 

SEVERINO DA SILVA, MARTA ALVES DA SILVA REU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 

requerido, Itaú Seguros S.A (id. 29966699), em face da decisão de id. 

29532229, alegando a ocorrência de omissão acerca da ausência de 

comparecimento espontâneo, a ocorrência de contradição quanto à 

angularização processual, bem como, a ocorrência de erro material quanto 

ao artigo utilizado para fundamentar o comparecimento espontâneo. Por 

fim, requer o acolhimento dos seus embargos para que tanto sejam 

sanados os pontos omissivos e contraditos quanto o erro material que 

consta na sentença. Contrarrazões id. 30392346; 30437466; 30437481e 

30487490. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos, conforme certidão de 

tempestividade (id. 29968805). Acerca dos Embargos de Declaração os 

artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão 

assiste razão a parte embargante, pois realmente há vicioso maculando a 

decisão que reconheceu a revelia, explico. Na decisão ficou determinado 

o seguinte: Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade 

Obrigação ajuizada por ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA 

AKAHOSSI e OUTRO em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

ITAÚ SEGURADORA S/A e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. De 

início, considerando que o disposto no art. 329, parágrafo 1°, do CPC/15, o 

comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. 

Certifico que diante do prazo decorrido as empresas requeridas (Sul 

América Companhia Nacional De Seguros, Bradesco Seguros S/A E Caixa 

Seguradora S/A, Itaú Seguradora S/A) não ofertaram contestação, 

decreto-lhes a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Analisando 

detidamente os autos, infere-se que a empresa requerida, TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A, apresentou espontaneamente contestação 

ID. 9083472. Diante do exposto, intime-se a parte requerente para que 

impugne a contestação. Após, intime-se a empresa requerida para que 

especifique, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretende 

produzir. Primeiramente, o artigo correto para fundamentar o 

comparecimento espontâneo é o art. 239, §1º do cpc/2015, o qual 

menciona que para validade do processo é indispensável a citação do 

requerido e que o comparecimento espontâneo do requerido no processo 

supre a falta/nulidade da citação. Assim, analisando os autos verifico que 

nenhum dos requeridos foram devidamente citados e, por conta da 

intimação, em grau superior, para contrarrazoar o recurso tomaram 

ciência da demanda. Nesse contexto, é evidente que não houve citação, 

tanto é que as partes requerentes no id. 25881538 suscitaram a intimação 

das requeridas para apresentarem suas defesas. Entretanto, as partes 

requeridas compareceram nos autos espontaneamente vejamos, a parte 

Tokio Seguros se deu por citado no id. 9083472; Caixa econômica federal 

no id. 9082720; Itaú Seguro no id. 13516014; Bradesco no Id. 17812526 e 

Sul América no id. 17813868. Desta forma, mesmo não havendo citação 

valida, as partes compareceram aos autos dando-se por citadas. Com 

relação à revelia, tal instituto ocorre quando o requerido não contesta a 

ação, o momento para apresentar a contestação quando houve 

apresentação espontânea é contato da sua apresentação, conforme o 

final do §1º do art. 239, CPC/2015. Contudo, o art. 345 do CPC é claro ao 

dispor que, a revelia não produzirá seus efeitos quando existir uma 

pluralidade de requeridos e algum deles contestar, assim, como a 

requerida Tokio apresentou contestação não há que se falar em produção 

de efeitos da revelia dos demais. Portanto, tendo em vista que a parte 

requerida Tokio Seguros apresentou contestação não presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações das requerentes. Com essas considerações, 

ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar os vícios que 

maculavam a decisão. Diante do exposto, recebo os embargos de 

declaração interposto pela parte requerida e ACOLHO a pretensão 

recursal para sanar o erro material apontado e os vícios de omissão e 

contradição, a fim de tornar sem efeito a decisão de id. id. 29532229 e não 

concedendo os efeitos da revelia ao caso. Determino que a secretaria 

exclua do polo ativo as seguintes pessoas: Romilda Fatima de Souza, Enil 

Rita de Arruda, Antônia Nazaria de Moraes, Antônio Severino da Silva e 

Marta Alves da Silva, em razão da sentença de id.24539720. Intimem-se 

as partes para, no prazo de 10 (dez) dias apresentarem as provas que 

pretendem produzir. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039121-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASIMIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039121-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANE CASIMIRO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA em face da 

decisão proferida no Id. 19866681, alegando em síntese que houve 

omissão em tal comando judicial. Para tanto, a embargante aduz que houve 

omissão na decisão, eis que este juízo determinou a inversão do ônus da 

prova ao argumento que a presente demanda é amparada pela legislação 

consumerista, todavia, afirma que o DPVAT é obrigatório e inescusável de 

tal forma não se trata de uma relação consumerista. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Nos termos do c/c art. 48 da Lei 9.099/ art. 1.022 do 

CPC são cabíveis os embargos de declaração nas seguintes hipóteses: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º . Incabível, no entanto, se, por meio 

desse mecanismo, a parte objetiva simplesmente alcançar um 

pronunciamento jurisdicional que se coadune com a tese por ela suscitada 

ou com o resultado que deseja obter. Pois bem, em que pese a alegação 

sobre inexistência de relação consumerista em ações como esta, tais 

argumentos não merecem acolhimento, pois na decisão embargada já 

foram dirimidas todas as questões pertinentes ao litígio, não cabendo a 

rediscussão da matéria, com objetivo de ver modificado o direito material 

tutelado. Não se olvida que o art. 19 do Código de Processo Civil, ao tratar 

das despesas processuais atribui à parte interessada o encargo de 

prover as despesas dos atos que realiza ou requer no processo, 

antecipando o seu pagamento. Assim, em princípio deveriam ser 

suportados pelo autor. Ocorre que a decisão que impôs aos réus o 

adiantamento dos honorários periciais fundou-se na inversão do ônus da 

prova, cuja aplicação é adequada na hipótese. Indiscutível a aplicação das 

disposições do Código de Defesa do Consumidor à espécie, entre elas a 

regra especial contida no art. 6º, inciso VIII, que prevê o direito básico do 

consumidor à inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança das 

alegações ou caracterização de sua hipossuficiência. Ora, a hipótese 

envolve cobrança de indenização decorrente de serviço securitário, que 

está incluído no rol daqueles que perfazem relação de consumo (CDC, art. 

3º, § 2º). O autor é hipossuficiente técnico e econômico, tanto que a ele 

foi concedido o benefício da gratuidade judiciária, e há verossimilhança em 

suas alegações, ante a descrição das lesões sofridas. Em vista disso, 

razoável a aplicação dos meios de facilitação de defesa previstos no 

Código de Defesa do Consumidor, aí incluída a inversão do ônus da prova, 

cuja concretização impõe atribuir aos réus o dever de custear o exame. 

Nesse sentido: Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro 

DPVAT. Depósito de honorários periciais. 1. Em razão da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor às relações entre segurador e 

segurado, há inversão do ônus da prova, não se mostrando teratológica, 

nem irradiando ilegalidade, a decisão que incumbiu à ré arcar com as 

despesas da perícia médica. 2. Seria ilusório o benefício legal da inversão 

do ônus probatório, estabelecido no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, se se impusesse ao hipossuficiente-consumidor o 

ônus do pagamento das despesas com os salários provisórios do perito; a 

inversão do ônus da prova implica, igualmente, carrear para a parte 

contrária essa obrigação, sob pena de estar-se diante de letra morta do 

dispositivo em apreço. 3. Negaram provimento ao recurso. (TJ/SP AI n.º 

0220796-14.2012.8.26.0000 - 25ª Câmara de Direito Privado Rel. Vanderci 

Álvares D.J. 12/11/2012). Fica claro, assim, que a aplicação do 

microssistema de defesa do consumidor impõe adotar medidas 

diferenciadas que busquem concretizar esse fim. A simples inversão do 

ônus da prova de nada serviria se mantida a atribuição do ônus de 

produção da prova ao consumidor, parte vulnerável na relação jurídica. No 

caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à 

sentença proferida e a rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe 

à baila questão já decidida de forma fundamentada para ser apreciada. 

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios porque próprios 

e tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento porque não vislumbro 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID. 19866681. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019909-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR ERNESTO SIQUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019909-12.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALDEMIR ERNESTO SIQUEIRA DA SILVA EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte exequente/requerida, Embratel Tvsat 

Telecomunicações SA (id. 12732212), em face do despacho de id. 

12524634, alegando a ocorrência de erro material. Por fim, requer o 

acolhimento dos seus embargos para que seja sanado o erro material e, 

assim, o cumprimento de sentença possa seguir em face da parte 

sucumbente. É o breve relato. Fundamento e decido. Não conheço dos 

presentes Embargos de Declaração, pois o ato processual embargado não 

tem nenhum cunho decisório, apenas determinou a intimação da parte 

devedora, a qual a parte requerente que foi sucumbente na demanda. 

Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo 

Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Os declaratórios são cabíveis 

em face de decisão judicial, ou seja, ato do magistrado que tem cunho 

decisório como decisão interlocutória e sentença. O pronunciamento 

judicial de id. 12524634 se trata de mero despacho na forma do art. 203, 

§3º do CPC, o qual visa única e exclusivamente impulsionar o processo e, 

em razão disso, não cabem recurso na forma do art. 1.001 do código da 

legislação retro citada. Trago, nesse aspecto, os ensinamentos de Luiz 

Guilherme Marinoni: 4. Despachos. As sentenças e as decisões 

interlocutórias são decisões. Diferem dos despachos justamente porque 

esses não tem qualquer conteúdo decisório, tendo por função apenas 

impulsionar o feito (...). Os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, CPC). 

Os atos ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de 

despachos, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário (art. 93, XIV, CF e 203, §4º, CPC). A revisão pelo 

juiz pode se dar de oficio ou por vontade da parte, por mero requerimento 

nos autos. Veja, portanto, que a manifestação judicial não possui qualquer 

cunho decisório, enquadrando-se como despacho de mero expediente, 
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pois o pronunciamento embargado determinou apenas a realização do 

pagamento pela parte devedora. Desta feita, NÃO CONHEÇO os embargos 

de declaração. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035440-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SUSSAI (REU)

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA GASPARINI RODRIGUES OAB - SP268989 (ADVOGADO(A))

EDERSON FERNANDO RODRIGUES OAB - SP336730 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035440-41.2017.8.11.0041 Autor: CX 

CONSTRUCOES LTDA Réu: TRADEINVEST INVESTIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO S.A e outros Vistos, etc. Tratam-se de embargos de 

declaração opostos por CX Construções Ltda. (id 16082046) contra a 

sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes e 

determinou o cumprimento das estipulações determinadas no acordo. 

Instada a se manifestar, os embargados deixaram o prazo transcorrer in 

albis. É o breve relatório. DECIDO. Após detida análise dos argumentos da 

parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão 

guerreada e não apenas de ver sanada suposta obscuridade/contradição. 

Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos embargos, observa-se que 

se encontra suficientemente fundamentada e conforme as estipulações do 

acordo. Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem a 

finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Cumpra-se na íntegra o acordo entabulado e homologado. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005821-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005821-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração 

opostos por Carlos da Silva de Oliveira (id 18743297) contra a sentença 

que julgou improcedente os pedidos iniciais, alegando a existência de 

contradição com os fatos narrados. Instada a se manifestar, os 

embargados deixaram o prazo transcorrer in albis. É o breve relatório. 

DECIDO. Após detida análise dos argumentos da parte embargante, 

infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e não apenas 

de ver sanada suposta obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a 

decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra 

suficientemente fundamentada e conforme os fatos narrados na inicial. 

Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem a 

finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001671-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JACOB MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001671-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE JACOB MONTEIRO REU: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela parte requerente, Claro S.A (id. 

18701402), em face da sentença de id. 18473066, alegando a ocorrência 

de omissão acerca do termo inicial para incidência dos juros moratórios e 

da correção monetária, sob o valor arbitrado a título de ressarcimento. Por 

fim, requer o acolhimento dos seus embargos para que seja sanado o 

ponto omissivo da decisão definitiva. A parte embargada deixo o prazo 

transcorrer in albis. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos 

presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos, conforme 

certidão de tempestividade (id. 18701429). Acerca dos Embargos de 

Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil 

dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 
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juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão 

assiste razão a parte embargante, pois realmente há omissão quanto ao 

termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. A sentença 

omissa condenou a parte embargante ao ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente para parte embargada. Todavia não determinou o 

termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária dos mesmos, o 

qual deverá seguir a regra sumulada pelo superior tribunal, acrescido de 

juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC/02). Segundo o verbete 

sumular n. 43 do superior tribunal de justiça o índice de correção 

monetária sobre dívida por ato ilícito contratual – ou extracontratual – é a 

partir da data do efetivo prejuízo. Com essas considerações, ACOLHO os 

Embargos de Declaração, para que fique constando no dispositivo da 

sentença a seguinte redação: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para confirmar a 

decisão de Id. 4862419 e condenar a requerida ao ressarcimento dos 

valores descontados indevidamente no período de 24/01/2016 a 

24/01/2017, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, referente aos serviços 

JOGADA MUSICAL, CLARO 500, CLARO CONTATOS-SINCRONIZAÇÃO e 

CREDITO VIRTUAL, a ser apurado em liquidação de sentença. Diante do 

exposto, recebo os embargos de declaração interposto pela parte 

requerida e ACOLHO a pretensão recursal para sanar a contradição 

apontada, aclarando a sentença de id. 18473066 determinando a correção 

monetária dos danos materiais nos termos do verbete sumular n. 43 do 

STJ, acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028825-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELYGTON KOHLHASE FLECK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MALHEIROS OAB - MT22773-O (ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CAMPOS RIBEIRO MOREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028825-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELYGTON KOHLHASE FLECK REU: JULIANA DE CAMPOS RIBEIRO 

MOREIRA Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por 

Juliana de Campos Ribeiro Moreira (id 20132055) contra a sentença que 

rejeitou os embargos monitório e julgou procedente a ação monitória. 

Contrarrazões id. 20390315 É o breve relatório. DECIDO. Após detida 

análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é 

modificar a decisão guerreada e não apenas de ver sanada suposta 

obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos 

embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada e 

conforme os fatos narrados na inicial. Nesta toada, convém frisar que os 

embargos de declaração tem a finalidade de integração e não substituição 

ou rediscussão da decisão, devendo a irresignação da parte ser pleiteada 

por meio do recurso adequado. A propósito: “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - 

DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando 

ausentes as contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo 

embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a 

condenação por litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se 

a decisão recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os 

embargos de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC 

(Enunciado nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do 

exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se 

a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001437-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE CECILIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001437-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLENE BARBOZA DOS SANTOS, JOSE CECILIO DOS SANTOS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação, id. 29577900. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência 

da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Cuiabá, 26 de Março de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.09.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 16817515. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 19189854), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de 

Requerimento Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 19540487. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 18951166. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (id. 19453035; 24728598). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa.Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

o autor juntou cópia do requerimento administrativo protocolado perante a 

seguradora ré, id. 16817528. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que 

houve prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro 

DPVAT está configurado o interesse jurídico para a propositura da ação 

de cobrança. (TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. 

(Negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

16817523), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18951166). Verifico que a parte 

autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta 

praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 19540487), no 

entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao requerente, 

vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, 

impondo as seguradoras uma padronização em suas manifestações. 

Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos 

recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, 

o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de 

prejuízo que a parte contrária haja suportado em decorrência dessa 

atitude. Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 
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mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA TORÁCICA MÃO ESQUERDA 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA TORÁCICA 10% RESIDUAL MÃO ESQUERDA 75% INTENSA 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de estrutura 

torácica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

(10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 

10%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de uma das mãos terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52, 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA 

TORÁCICA *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 1.350,00 - MÃO ESQUERDA *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 TOTAL= LESÃO 1 + 

LESÃO 2 = R$ 8.437,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). No que 

tange ao pedido de reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementar (DAMS), os documentos acostados aos autos (id. 16817525), 

corrobora a afirmativa do autor, no sentido de que houveram despesas 

médicas suplementares, quais sejam, gastos com atividades de 

atendimento hospitalar, tratamento cirúrgico e remédios, inclusive 

superando o estabelecido em lei, desta feita, defiro o pedido no montante 

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C PEDIDO DE REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS 

SUPLEMENTARES que FRANCISCO GONZAGA DE OLIVEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar 

a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 8.437,50 (oito mil 
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quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(24.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno 

ainda a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), a título de despesas médicas suplementares, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, 

considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENO 

a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que 

estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste 

aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Restam as 

partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1062186-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1062186-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADONIAS CORREA DA COSTA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Cuiabá, 26 de Março de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003494-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRALHERIA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

ADAVILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003494-46.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAVILSON APARECIDO DA SILVA, SERRALHERIA SILVA 

LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Cuiabá, 

26 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038026-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA OAB - 049.729.331-51 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038026-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: J. A. M. REPRESENTANTE: PAULA ADILENE LIMA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JULIANO ALMEIDA MARTINS, menor de idade, representado 

por sua genitora PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA, devidamente 

qualificada em epígrafe, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, que no dia 26.02.2017, JOSÉ DOMINGOS 

MARTINS, pai do autor, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em óbito, conforme atesta boletim de ocorrência e certidão de 

óbito. Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente a cota parte que lhe é devida. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 16263859; 16263870; 16263871; 16263872. A 

requerida, devidamente citada compareceu à audiência de conciliação no 

dia 25/01/2019, todavia, deixou transcorrer o prazo legal para apresentar 

a sua defesa, ao que lhe foi decretado sua revelia, conforme decisão de 

id. 20559110. É o relatório. Decido. O autor impetrou ação de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, eis que seu genitor, José Domingos Martins, 

fora vítima de acidente automobilístico em 26.02.2017, o que resultou em 

sua morte, conforme consta da certidão de óbito e boletim de ocorrência, 

id. 16263878 e 16263880. Inicialmente, é importante salientar que a morte 

do genitor do requerente, restou devidamente comprovada nos autos, 

através da Certidão de Óbito no id. 16263880, ao demonstrar a ocorrência 

do sinistro, razão pela qual é devido o pagamento da indenização, pois 

este se encontra condicionado somente à prova do acidente e dos danos 

dele decorrentes. Outrossim, comprovado está o grau de parentesco do 

autor e seu genitor pela certidão de nascimento acostada ao id. 16263872. 

No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT será suficiente prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente “independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Ademais, a prova documental acostada 

aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e 

consequências, especialmente, a certidão de óbito, a qual comprova a 

veracidade da informação constante na inicial. Dessa forma, comprovado 

o óbito, o acidente automobilístico e grau de parentesco surge o dever de 

indenizar. Já em relação ao valor da indenização, o artigo 3º da Lei n. 

6.194/74, prevê que em caso de morte de vítima de acidente 

automobilístico, o valor da indenização securitária atingirá o teto máximo no 

valor de R$13.500,00. “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] I –R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;” Sobre o assunto o eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 
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sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)”. (TJMT - 

Apelação nº 109835/2013 - Classe CNJ - 198 - Comarca Capital – 6ª Câm. 

Cível – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – Julgamento: 26.03.2014). 

Friso, ainda, que para o caso de morte, como é a hipótese dos autos, o 

percentual é de 100%, sobre o qual deve incidir o cálculo da indenização. 

Ademais, com as alterações da Lei n. 6.194/1994, como acima 

mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor indenizatório ao 

salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: “Súmula 474/STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. “Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela do 

Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008”. Assim, a indenização deve ser 

calculada na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 

1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelecendo que 

para a o resultado morte, como é o caso dos autos, o valor indenizatório 

será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso em tela, 

conforme já demonstrado, a indenização deve corresponder a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.”. Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, ou seja, 

desde o evento danoso (Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1483620/SC)[1], aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete 

a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos da 

ação proposta por JULIANO ALMEIDA MARTINS, menor de idade 

representado pela sua genitora Paula Adilene Lima De Almeida, em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar ao pagamento 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (26.02.2017), 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) para 

manifestar acerca da presente sentença. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

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

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024141-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA RODRIGUES DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024141-67.2017.8.11.0041 Autor: SARA 

RODRIGUES DA SILVA ROCHA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que SARA RODRIGUES DA SILVA ROCHA move 

em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.06.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 9300560; 9300582; 9300598. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 11068333), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II - Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo –Falta de 

Interesse Processual. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 11347229. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 28792829. A 

parte autora se manifestou acerca do laudo pericial (id. 28800875). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 
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indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9300619), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 28792829). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril,joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia, a 

qual afirma que: “A análise dos autos e exames clínicos realizados, 
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permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como residual (10%) 

em estrutura craniofacial.” Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 

Lesão ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL 10% RESIDUAL Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional da estrutura crânio-facial terá a 

vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, 

perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

-ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00= R$ 1.350,00 TOTAL: R$ 1.350,00 Assim, 

procedente se torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

SARA RODRIGUES DA SILVA ROCHA move em desfavor PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (22.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)com espeque 

no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. No que tange aos honorários periciais, intime-se a requerida para 

efetuar o pagamento do percentual de 50%, conforme decisão de id. 

22260850. Empós, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014000-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO XAVIER DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014000-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSALINO XAVIER DE MATOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSALINO XAVIER DE MATOS move 

em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.08.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 6805620; 6805638; 6805643. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 8799625), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II - Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo –Falta de 

Interesse Processua; III – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguros e IV - Da Ausência de Documentos Indispensáveis ao 

Processamento Da Demanda – Cerceamento De Defesa (Documento 

Carro). No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 9316942. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 24290025. A 

parte autora se manifestou acerca do laudo pericial (id. 25215968). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 
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“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que o documento acostado nos autos é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro 

DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no 

mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Requerimento 

Administrativo. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA 

(DOCUMENTO CARRO) Alega a parte ré o cerceamento de defesa, visto 

que o autor não menciona nos autos os dados do veiculo automotor, não 

cumprindo assim o que determina o art. 319 do CPC. Não assiste razão o 

alegado pela parte ré, eis que a petição inicial se encontra devidamente 

instruída. Desta forma estando preenchidos todos os requisitos do art. 319 

do CPC, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial, arguida pela 

parte ré. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência do SAMU (id. 6805648), a fim 

de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, a Certidão de Ocorrência do SAMU 

possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 24290025). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 
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dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril,joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia, a 

qual afirma que: “A análise dos autos e exames clínicos realizados, 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como leve (25%) em 

pé direito.” Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão PÉ 

DIREITO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional do pé direito terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, perfazendo o 

total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -PÉ 

DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 

6.750,00= R$ 1.687,50 TOTAL: R$ 1.687,50 Assim, procedente se torna o 

pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSALINO XAVIER 

DE MATOS move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (23.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) como 

estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste 

aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Restam as 

partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032640-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DA CONSOLACAO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032640-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRTES DA CONSOLACAO MARQUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

MIRTES DA CONSOLAÇÃO MARQUES move em desfavor SEGURADORA 

LÍDER, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido 

no dia 10.06.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela 

qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade 

da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a 
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inicial vieram os documentos, id. 22020797; 22020798; 22020803; 

22020799. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 23797554), arguindo preliminarmente: I– Da Inclusão Da 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A. No Polo Passivo Da 

Demanda; II - Da Negativa De Pagamento Em Sede Administrativa e III - 

Carencia Da Ação - Boletim De Ocorrencia Sem Validade - Não 

Averiguação Dos Fatos. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 26429560. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 25297947. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (id. 26429560 e 27591700). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS que MIRTES DA CONSOLAÇÃO MARQUES em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NEGATIVA DE PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA Arguiu 

a ré em sede de contestação que após análise técnica e médica da 

documentação apresentada pelo autor, não restou constada a invalidez 

permanente razão pela qual improcede a demanda autoral. No entanto, 

faz-se necessário a realização da perícia judicial para constatar a 

veracidade das alegações de ambas as partes. Dessa forma afasto a 

preliminar. CARENCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRENCIA SEM 

VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada dos 

autos constata-se que a narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, 

ademais já há posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017). O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. Portanto, 

Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 22020800), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 25297947). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.06.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 
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Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA TÓRAX (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA TÓRAX 10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional da estrutura tórax terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o total de 

10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -ESTRUTURA 

TÓRAX: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 

13.500,00= R$ 1.350,00 TOTAL= R$ 1.350,00 Assim, procedente se torna 

o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

MIRTES DA CONSOLAÇÃO MARQUES move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (10.06.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Por fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, e 

com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

como estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 
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neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004520-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GRISOSTIMO JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004520-16.2019.8.11.0041 Autor: 

FERNANDO GRISOSTIMO JACOB Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que FERNANDO GRISOSTIMO JACOB move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.10.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 17737224; 17737230; 17737231. Devidamente citada 

a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 19322295) arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo para Seguradora Líder; II 

– Da Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 21801001. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 20370103. As partes 

se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 25276809 e 25735632). É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 

o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT,ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

17737232), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 20370103). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 
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vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 28.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional do membro superior direito terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 
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*50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,50 TOTAL= R$ 4.725,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FERNANDO 

GRISOSTIMO JACOB move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (28.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

como estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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JESSICA PAIVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1060442-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA PAIVA PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança seguro DPVAT ajuizada 

por Jessica Paiva Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguro 

e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial para 

que o autor procedesse a juntada do boletim de ocorrência que 

comprovasse o acidente, ao que o requerente permaneceu inerte (id. 

27617118) Ocorre que mesmo devidamente intimada, a parte autora 

deixou de cumprir com o disposto no despacho retro, conforme certidão 

de id. 30726199. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A parte 

autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe competiam, 

qual seja,efetuar a emenda a inicial a fim de juntar documento essencial 

para propositura da ação, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002976-56.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALDEMIR BENITES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança seguro DPVAT ajuizada por 

Rginaldo Marcimiano de Oliveira Cruz em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à 

inicial para que o autor juntasse documento legível (id. 28562205), ao que 

o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente 

intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no despacho 

retro, conforme certidão de id. 30727602. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002944-51.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAURO SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

cobrança seguro DPVAT ajuizada por Lauro Santos Oliveira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a emenda à inicial para que o autor juntasse documento 

pessoal legível (id. 28413344), ao que o requerente permaneceu inerte. 

Ocorre que mesmo devidamente intimada, a parte autora deixou de cumprir 

com o disposto no despacho retro, conforme certidão de id. 30726235. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para 

promover atos e diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda 

a inicial, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do 

Novo Código de Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 

320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 

advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. BENITES CORREA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000379-17.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. EXECUTADO: 

M. M. BENITES CORREA EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de 

execução ajuizada por Centro Oeste Suprimentos Para Movelaria LTDA. 

em face M. M. Benites Correa Eireli-ME. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas, 

ao que o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente 

intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no despacho de 

id. 28374039. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora 

foi intimada para promover atos e diligências que lhe competiam, qual 

seja,efetuar o recolhimento das custas processuais, contudo, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001959-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAGNO FABRICACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO JUDICE ALLEOTTI OAB - SP168072 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FORMULA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001959-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMAGNO FABRICACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 

REU: OTICA FORMULA EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por Edmagno Fabricação e Importação de Produtos Oticos em 

face Otica Formula Eireli-MR. Após o ajuizamento da inicial foi determinado 

a emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas e a juntada 

de procuração, ao que o requerente permaneceu inerte. Ocorre que 

mesmo devidamente intimada, a parte autora deixou de cumprir com o 

disposto no despacho de id. 28388093. É o necessário relato. Fundamento 

e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competiam, qual seja,efetuar o recolhimento das custas processuais e 

a juntada de procuração, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1003450-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONCA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003450-27.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONCA 

EMBARGADO: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se 

de Embargos à Execução ajuizado por Edenil Roque de Figueiredo em face 

CJP Fomento Mercantil LTDA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado 

a emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas, ao que o 

requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente intimada, 

a parte autora deixou de cumprir com o disposto no despacho de id. 

28652031. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi 

intimada para promover atos e diligências que lhe competiam, qual 

seja,efetuar o recolhimento das custas processuais, contudo, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004950-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004950-31.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO DIAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança seguro DPVAT 

ajuizada por Sebastião Dias da Silva em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à 

inicial para que o autor juntasse documento pessoal legível (id. 28928336), 

ao que o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente 

intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no despacho 

retro, conforme certidão de id. 30725601. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013632-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCHIONI DE FEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA DOS SANTOS OAB - SP299461 (ADVOGADO(A))

ROSENEIDE FELIX VIEIRA DOS SANTOS OAB - SP340802 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. (EXECUTADO)

BAO BING SOLUCOES E TECNOLOGIA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013632-14.2016.8.11.0041 Autor: JOAO 

MARCHIONI DE FEO Réu: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE 

ESCRITORIO LTDA e outros (2) Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

ajuizada por João Marchione de Feo em face H. Tell Telecom e outro. Após 

o julgamento dos embargos à execução, foi determinado a emenda à inicial 

para comprovar o recolhimento das custas, tendo em vista a revogação 

da justiça gratuita outrora concedida, todavia o exequente permaneceu 

inerte. Ocorre que mesmo devidamente intimada, a parte autora deixou de 

cumprir com o disposto na decisão de id. 29148464. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar o recolhimento das custas 

processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O 

artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos 

arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 

advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038329-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CONRADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038329-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CONRADO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança seguro 

DPVAT ajuizada por Luiz Conrado de Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado 

a emenda à inicial para que o autor juntasse documentos legíveis (id. 

23456400), ao que o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo 

devidamente intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no 

despacho retro, conforme certidão de id. 30699723. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039812-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039812-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança seguro DPVAT ajuizada por 

Lucia de Fátima Pereira dos Santos em face de Banco Bradesco S.A. 

Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial para que o 

autor juntasse documentos (id. 23804456), ao que o requerente 

permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente intimada, a parte 

autora deixou de cumprir com o disposto no despacho retro, conforme 

certidão de id. 30706712. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial a fim de juntar documentos 

indispensáveis para propositura da ação, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017375-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ARRUDA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017375-27.2019.8.11.0041 Autor: 

WELLINGTON ARRUDA PAULINO Réu: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por Wellington Arruda 

Paulino em face de Pag S.A. Meios de Pagamento. Após o ajuizamento da 

inicial foi determinado a emenda à inicial para que o autor juntasse 

documentos (id. 199311906), ao que o requerente permaneceu inerte. 

Ocorre que mesmo devidamente intimada, a parte autora deixou de cumprir 

com o disposto no despacho retro, conforme certidão de id. 30705479. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para 

promover atos e diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda 

a inicial a fim de juntar documentos indispensáveis para propositura da 

ação, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do 

Novo Código de Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 

320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 

advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039502-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN XINUXI LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039502-56.2019.8.11.0041 Autor: EDVAN 

XINUXI LINO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança seguro DPVAT ajuizada por 

Edvan Xinuxi em face de Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA. Após 

o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial para que o autor 

juntasse documento pessoal legível (id. 23798845), ao que o requerente 

permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente intimada, a parte 

autora deixou de cumprir com o disposto no despacho retro, conforme 

certidão de id. 30706695. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045076-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI LOPES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045076-60.2019.8.11.0041 Autor: 

CORACI LOPES DE ARRUDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança seguro DPVAT 

ajuizada por Coraci Lopes de Arruda em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à 

inicial para que o autor juntasse documento legível (id. 25068779), ao que 

o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente 

intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no despacho 

retro, conforme certidão de id. 30707124. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056902-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CARLOS BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056902-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDERSON CARLOS BRITO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação de cobrança 

seguro DPVAT ajuizada por Ederson Carlos Brito dos Santos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a emenda à inicial para que o autor juntasse boletim de 

ocorrência que comprovasse o acidente (id. 26782267), ao que o 

requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo devidamente intimada, 

a parte autora deixou de cumprir com o disposto no despacho retro, 

conforme certidão de id. 30707742. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007821-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007821-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANI ALVES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. IVANI ALVES DA SILVA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em desfavor PORTO SEGUROS CIA DE 

SEGUROS GERAIS ambos qualificados nos autos. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 12439426. Deferida a gratuidade da 

justiça ao autor, e determinada à citação/intimação do réu (id. 12442661). 

A requerida devidamente intimada apresentou contestação e documentos, 

id. 13251215. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

13722604. Deferida a realização da prova pericial (id. 14111614). 

Houveram duas tentativas de realização da perícia médica, designadas 

para o dia 01/10/2018 e 02/09/2019, sendo expedidas cartas de intimação 

para cientificar a parte autora do horário e local em que se realizaria a 

perícia. Contudo, ambas correspondências retornaram com as 

observações “Desconhecido” e “Não Existe o Nr.” (ids. 16016883; 

22921954). O perito judicial atestou que o requerente não compareceu em 

nenhuma das perícias designadas (id. 16016883; 23696370). Os autos 

vieram conclusos para análise. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por IVANI ALVES DA SILVA em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, em que a 

autora alega ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

10.06.2017 e, por esta via, pretende a indenização do seguro obrigatório 

por invalidez permanente. Para fins de julgamento da ação de cobrança de 

seguro obrigatório, deve o juízo respeitar a tabela de graduação do valor 

da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a 

apuração e comprovação de que o autor se tornou inválido em razão do 

acidente de trânsito, necessário a realização do exame pericial. Tanto que 

o assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

(Súmula 474, STJ) Pois bem! Consta dos autos que foi agendada data para 

a realização da perícia na parte autora, por duas vezes consecutivas, a 

fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem 

como se esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a requerente 

não compareceu as perícias designadas, embora tenha sido intimada com 

antecedência. Não é demais ressaltar, ainda, que a ré depositou em Juízo 

a quantia dos honorários periciais (id. 14334025), porém, a autora não 

compareceu no consultório do perito para se submeter ao exame. Sem a 

realização da prova pericial, para a qual a autora não compareceu, não há 

prova de que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade 

permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dito isto, eis que a 

autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme 

determina o art. 373, inciso I do CPC. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA 

PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO 

COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – 

ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se 

desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua 

incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil”. 

(TJMT, APELAÇÃO Nº 22972/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

julgamento: 24/06/2015). (Negritei) E o Tribunal de Justiça de São Paulo: 

“Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente de veículo. Seguro obrigatório 

DPVAT. Alegação de incapacidade permanente. Não comparecimento à 

perícia médica designada. Ação julgada improcedente. Apelação da 

autora. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao 

reconhecimento da incapacidade com base nos laudos elaborados pelo 

IML trazidos com a petição inicial. Ausência de graduação da 

incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autora que não comparece 

à perícia médica. Preclusão. Ausência de prova acerca do grau da 

incapacidade da autora. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do 

CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00264856320098260344 SP 

0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/02/2013)”. Ademais, não há que se falar em necessidade 

de formalização via edital da providência que exige o artigo 485, parágrafo 

1º, do CPC, visto que o artigo 274 do CPC dispõe: Art. 274. Não dispondo a 

lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe da secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. (Grifo nosso) Nesse sentido, a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE 

CONTRATO. Exige-se a intimação pessoal da parte, previamente à 

extinção do feito. Inteligência do §1º do art. 267 do CPC. Intimação 

devidamente procedida. A parte é obrigada a manter atualizado o 

endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva, em 

conformidade com a disposição do parágrafo único do art. 238 do Código 

de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Irregularidade da 

representação processual não sanada no prazo concedido acarreta, em 

derradeiro, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJMG, RAC n. 

70036748952, Rel. Des. João Moreno Pomar, p. DJe de 16/1/2012). Assim, 

competindo à parte interessada promover o andamento do processo, 

providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, mantendo-se 

ela inerte, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe. Posto 

isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por IVANI ALVES DA SILVA 

em desfavor PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. Considerando 

que a parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica (id. 14334025), determino a expedição de 

alvará para restituição do valor à Seguradora, mediante transferência para 

a conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 

– CGJ. Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Cuiabá-MT, 27 

de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006759-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDINEI LIMA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006759-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CREDINEI LIMA DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. CREDINEI LIMA DE MORAES ajuizou AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em desfavor PORTO 

SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS ambos qualificados nos autos. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de id. 12265728. Deferida a 

gratuidade da justiça ao autor, e determinada à citação/intimação do réu 

(id. 12274173). A requerida devidamente intimada apresentou contestação 

e documentos, id. 12902002. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 13177544. Deferida a realização da prova pericial (id. 

20447400). Foi designada perícia para o dia 02/09/2019, sendo expedida 

carta de intimação para cientificar a parte autora do horário e local em que 

se realizaria a perícia. Contudo, o “A.R” retornou com a observação “Não 

Existe o Nr.” (id. 24276518). O perito judicial atestou que o requerente não 

compareceu na perícia designada (id. 23696382). Os autos vieram 

conclusos para análise. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por CREDINEI LIMA DE MORAES em 
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desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, em que a 

autora alega ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

27.05.2016 e, por esta via, pretende a indenização do seguro obrigatório 

por invalidez permanente. Para fins de julgamento da ação de cobrança de 

seguro obrigatório, deve o juízo respeitar a tabela de graduação do valor 

da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a 

apuração e comprovação de que o autor se tornou inválido em razão do 

acidente de trânsito, necessário a realização do exame pericial. Tanto que 

o assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

(Súmula 474, STJ) Pois bem! Consta dos autos que foi agendada data para 

a realização da perícia na parte autora, a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. Contudo, a mesma não compareceu as perícias 

designadas, embora tenha sido intimada com antecedência. Não é demais 

ressaltar, ainda, que a ré depositou em Juízo a quantia dos honorários 

periciais (id. 21887506), porém, o autor não compareceu no consultório do 

perito para se submeter ao exame. Sem a realização da prova pericial, 

para a qual a autora não compareceu, não há prova de que, em razão do 

acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto 

grau de invalidez. Dito isto, eis que a autora deixou de comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC. 

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO 

INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU 

DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – 

AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus 

de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil”. (TJMT, APELAÇÃO Nº 22972/2015, Relator: 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015). (Negritei) E o 

Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente 

de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de incapacidade 

permanente. Não comparecimento à perícia médica designada. Ação 

julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos 

anteriores. Pretensão ao reconhecimento da incapacidade com base nos 

laudos elaborados pelo IML trazidos com a petição inicial. Ausência de 

graduação da incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autora que 

não comparece à perícia médica. Preclusão. Ausência de prova acerca do 

grau da incapacidade da autora. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, 

do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00264856320098260344 SP 

0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/02/2013)”. Ademais, não há que se falar em necessidade 

de formalização via edital da providência que exige o artigo 485, parágrafo 

1º, do CPC, visto que o artigo 274 do CPC dispõe: Art. 274. Não dispondo a 

lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe da secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. (Grifo nosso) Nesse sentido, a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE 

CONTRATO. Exige-se a intimação pessoal da parte, previamente à 

extinção do feito. Inteligência do §1º do art. 267 do CPC. Intimação 

devidamente procedida. A parte é obrigada a manter atualizado o 

endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva, em 

conformidade com a disposição do parágrafo único do art. 238 do Código 

de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Irregularidade da 

representação processual não sanada no prazo concedido acarreta, em 

derradeiro, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJMG, RAC n. 

70036748952, Rel. Des. João Moreno Pomar, p. DJe de 16/1/2012). Assim, 

competindo à parte interessada promover o andamento do processo, 

providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, mantendo-se 

ela inerte, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe. Posto 

isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por CREDINEI LIMA DE 

MORAES em desfavor PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. 

Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos honorários 

periciais antes da realização da perícia médica (id. 21887506), determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à Seguradora, mediante 

transferência para a conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ. Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Cuiabá-MT, 27 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037704-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037704-31.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEDSON GOMES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. CLEDSON GOMES DA SILVA 

ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em 

desfavor PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS ambos qualificados 

nos autos. A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 11149583. 

Deferida a gratuidade da justiça ao autor, e determinada à 

citação/intimação do réu (id. 11162446). A requerida devidamente intimada 

apresentou contestação, id. 11962527. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 12501834. Deferida a realização da prova 

pericial (id. 20440466). Designada perícia para o dia 02/09/2019, sendo 

expedida carta de intimação para cientificar a parte autora do horário e 

local em que se realizaria a perícia. Contudo, o “A.R” retornou com a 

observação “Não Proc.” (id. 24848598). O perito judicial atestou que o 

requerente não compareceu na perícia designada (id. 23695581). Os 

autos vieram conclusos para análise. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por CLEDSON GOMES DA 

SILVA em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, em 

que a autora alega ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

02.09.2016 e, por esta via, pretende a indenização do seguro obrigatório 

por invalidez permanente. Para fins de julgamento da ação de cobrança de 

seguro obrigatório, deve o juízo respeitar a tabela de graduação do valor 

da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a 

apuração e comprovação de que o autor se tornou inválido em razão do 

acidente de trânsito, necessário a realização do exame pericial. Tanto que 

o assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

(Súmula 474, STJ) Pois bem! Consta dos autos que foi agendada data para 

a realização da perícia na parte autora, a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. Contudo, a mesma não compareceu as perícias 

designadas, embora tenha sido intimada com antecedência. Não é demais 

ressaltar, ainda, que a ré depositou em Juízo a quantia dos honorários 

periciais (id. 21891158), porém, o autor não compareceu no consultório do 

perito para se submeter ao exame. Sem a realização da prova pericial, 

para a qual a autora não compareceu, não há prova de que, em razão do 

acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto 
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grau de invalidez. Dito isto, eis que a autora deixou de comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC. 

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO 

INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU 

DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – 

AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus 

de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil”. (TJMT, APELAÇÃO Nº 22972/2015, Relator: 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015). (Negritei) E o 

Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente 

de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de incapacidade 

permanente. Não comparecimento à perícia médica designada. Ação 

julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos 

anteriores. Pretensão ao reconhecimento da incapacidade com base nos 

laudos elaborados pelo IML trazidos com a petição inicial. Ausência de 

graduação da incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autora que 

não comparece à perícia médica. Preclusão. Ausência de prova acerca do 

grau da incapacidade da autora. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, 

do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00264856320098260344 SP 

0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/02/2013)”. Ademais, não há que se falar em necessidade 

de formalização via edital da providência que exige o artigo 485, parágrafo 

1º, do CPC, visto que o artigo 274 do CPC dispõe: Art. 274. Não dispondo a 

lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe da secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. (Grifo nosso) Nesse sentido, a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE 

CONTRATO. Exige-se a intimação pessoal da parte, previamente à 

extinção do feito. Inteligência do §1º do art. 267 do CPC. Intimação 

devidamente procedida. A parte é obrigada a manter atualizado o 

endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva, em 

conformidade com a disposição do parágrafo único do art. 238 do Código 

de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Irregularidade da 

representação processual não sanada no prazo concedido acarreta, em 

derradeiro, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJMG, RAC n. 

70036748952, Rel. Des. João Moreno Pomar, p. DJe de 16/1/2012). Assim, 

competindo à parte interessada promover o andamento do processo, 

providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, mantendo-se 

ela inerte, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe. Posto 

isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por CLEDSON GOMES DA 

SILVA em desfavor PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. 

Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos honorários 

periciais antes da realização da perícia médica, determino a expedição de 

alvará para restituição do valor à Seguradora, mediante transferência para 

a conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 

– CGJ. Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Cuiabá-MT, 27 

de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005009-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005009-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL FERREIRA DA SILVA move 

em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.10.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 17801034. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 18833802), arguindo preliminarmente: I– Da 

Necessidade de Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- 

Pedido Administrativo Pendente de Finalização – Falta de Interesse 

Processual. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 21819716. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 20365222. As 

partes se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 25272957; 

25723520). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Assevera a parte ré, que o pedido administrativo da parte 

autora se encontra com o status “pendente”, em decorrência da falta de 

interesse do autor em enviar os documentos obrigatórios para a 

regularização do sinistro. Afirma que não há litígio para justificar o 

ajuizamento da presente ação, pugnando pela extinção do feito sem 

resolução de mérito. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do 

RE 839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz Fux, assim 

deixou assentado: "(...) O estabelecimento de condições para o exercício 

do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5.º , XXXV da Constituição Federal . A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 
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administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: "A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º , XXXV , da Constituição . Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo (...)."(data do 

julgamento: 10/10/2014). (negritei) A parte ré apresentou contestação, 

razão pela qual entende-se que há interesse de agir superveniente. Assim 

não há que se falar em carência da ação. Portanto, afasto a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

17801244), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 20365222). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 28.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 
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lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão PUNHO 

ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos punhos 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa 

(75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, 

perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PUNHO ESQUERDO *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL FERREIRA 

DA SILVA move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (28.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006175-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE SALGADO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006175-23.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSINEIDE SALGADO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

ROSINEIDE SALGADO DA SILVA move em desfavor PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 14.08.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, id. 

17993439. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 21728072), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De Realização 

de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse Processual. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 21843824. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado id. 21157980. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (id. 21843840; 25553461). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 
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foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

documentos acostados nos autos (ids. 17993946) houve a negativa por 

parte da seguradora em receber o pedido administrativo. Nesse sentido, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

ORBIGATÓRIO – DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR 

– DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo 

configura o interesse de agir. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 

23/10/2018) (negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 17993944), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 21157980). Verifico que a parte autora requereu a aplicação 

de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão contra a 

boa-fé processual (id. 21843824), no entanto, analisando o feito verifico 

que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 14.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 
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incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO DIREITO (...) III) Há indicação 

de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo 

medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico 

legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções 

apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo 

(sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 

favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

TORNOZELO DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos tornozelos terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 Assim, procedente se torna o pedido de 

cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Por 

outro viés, concernente a indenização por danos morais, verifica-se que o 

mero dissabor ocasionado pelo descumprimento de obrigação legal 

imposta à seguradora responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, não 

configura ato lesivo a ensejar indenização por danos morais, portanto 

rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar 

continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, 

por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, 

por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que 

restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, 

apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na 

esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve 

cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 

3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana 

Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que ROSINEIDE 

SALGADO DA SILVA move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (14.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Por fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos 

pedidos, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031229-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LIMA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 60 de 900



CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031229-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX SANDRO LIMA TORRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que ALEX 

SANDRO LIMA TORRES move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 09.07.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, id. 

21766055. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 24012436), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse Processual; III- Do Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro; IV- Da Impugnação ao Pedido de 

Justiça Gratuita. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 25063443. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 24343887. As 

partes se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 25400201; 

25493432). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

documentos acostados nos autos (ids. 21766065) houve a negativa por 

parte da seguradora em receber o pedido administrativo. Nesse sentido, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

ORBIGATÓRIO – DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR 

– DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo 

configura o interesse de agir. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 

23/10/2018) (negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA. Assevera a parte demandada que o autor possui 

condições de arcar com os custos processuais, todavia, não trouxe 

qualquer prova comprovando que a parte autora não se encontra no perfil 

de hipossuficiente. Assim, rejeito a preliminar de impugnação à justiça 

gratuita. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 21766063), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 24343887). Verifico que a parte autora requereu a aplicação 

de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão contra a 

boa-fé processual (id. 25063443), no entanto, analisando o feito verifico 

que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem. Pretende a parte 
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autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 09.07.2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão OMBRO 

ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 
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(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25%, 

perfazendo o total de 6,25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *25% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 TOTAL= R$ 843,75 Assim, procedente se 

torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que ALEX 

SANDRO LIMA TORRES move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (09.07.2019) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Por fim, considerando que a autora decaiu de parte 

mínima dos pedidos, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026754-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL SANTANA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOEL SANTANA DE OLIVEIRA move em 

desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.06.2016, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 9648290. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 11152344), arguindo preliminarmente: I– Da 

Necessidade de Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da 

Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 11269981. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado id. 10805655. Complementação do laudo, id. 

18210029 As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 

18460456; 18556193). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

9648345. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 
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da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9648369), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10805655). Verifico que a parte autora requereu a aplicação 

de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão contra a 

boa-fé processual (id. 11269981), no entanto, analisando o feito verifico 

que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 27.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 
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lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO SUPERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOEL SANTANA DE 

OLIVEIRA move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(27.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030205-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO LEITE GOUVEIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. FERNANDO LEITE GOUVEIA ajuizou AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em desfavor PORTO 

SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS ambos qualificados nos autos. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de id. 15307440. Deferida a 

gratuidade da justiça ao autor, e determinada à citação/intimação do réu 

(id. 15418267). A requerida devidamente intimada apresentou contestação 

e documentos, id. 16028565. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 17518673. Deferida a realização da prova pericial (id. 

20583729). Foi designada perícia para o dia 02/09/2019, sendo expedida 

carta de intimação para cientificar a parte autora do horário e local em que 

se realizaria a perícia. Contudo, o “AR” retornou com a observação “Não 

Existe o Nr.” (id. 24276526). O perito judicial atestou que o requerente não 

compareceu a perícia designada (id. 23695563). Os autos vieram 

conclusos para análise. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por FERNANDO LEITE GOUVEIA em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, em que a 

autora alega ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

04.05.2016 e, por esta via, pretende a indenização do seguro obrigatório 

por invalidez permanente. Para fins de julgamento da ação de cobrança de 

seguro obrigatório, deve o juízo respeitar a tabela de graduação do valor 

da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a 

apuração e comprovação de que o autor se tornou inválido em razão do 

acidente de trânsito, necessário a realização do exame pericial. Tanto que 

o assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

(Súmula 474, STJ) Pois bem! Consta dos autos que foi agendada data para 

a realização da perícia na parte autora, a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. Contudo, o requerente não compareceu as 

perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência. Não é 

demais ressaltar, ainda, que a ré depositou em Juízo a quantia dos 

honorários periciais (id. 22044620), porém, o autor não compareceu no 

consultório do perito para se submeter ao exame. Sem a realização da 

prova pericial, para a qual a autora não compareceu, não há prova de que, 

em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, 

tampouco o suposto grau de invalidez. Dito isto, eis que a autora deixou de 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 

373, inciso I do CPC. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA 
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QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À 

PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA 

– ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o 

apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos 

do artigo 333, I, do Código de Processo Civil”. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

22972/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015). 

(Negritei) E o Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. 

Cobrança. Acidente de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de 

incapacidade permanente. Não comparecimento à perícia médica 

designada. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação 

dos argumentos anteriores. Pretensão ao reconhecimento da 

incapacidade com base nos laudos elaborados pelo IML trazidos com a 

petição inicial. Ausência de graduação da incapacidade. Necessidade de 

perícia médica. Autora que não comparece à perícia médica. Preclusão. 

Ausência de prova acerca do grau da incapacidade da autora. Ônus da 

prova de quem alega (art. 333, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu 

desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

00264856320098260344 SP 0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: 

Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2013)”. Ademais, não há que 

se falar em necessidade de formalização via edital da providência que 

exige o artigo 485, parágrafo 1º, do CPC, visto que o artigo 274 do CPC 

dispõe: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão 

feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos 

demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe da secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo 

nosso) Nesse sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CONTRATO. Exige-se a intimação 

pessoal da parte, previamente à extinção do feito. Inteligência do §1º do 

art. 267 do CPC. Intimação devidamente procedida. A parte é obrigada a 

manter atualizado o endereço, sempre que houver modificação temporária 

ou definitiva, em conformidade com a disposição do parágrafo único do 

art. 238 do Código de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

Irregularidade da representação processual não sanada no prazo 

concedido acarreta, em derradeiro, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (TJMG, RAC n. 70036748952, Rel. Des. João 

Moreno Pomar, p. DJe de 16/1/2012). Assim, competindo à parte 

interessada promover o andamento do processo, providenciando os atos 

e diligências que lhe competirem, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC, mantendo-se ela inerte, o 

arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe. Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por FERNANDO LEITE GOUVEIA em desfavor 

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. Considerando que a parte 

requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização 

da perícia médica (id. 22044620), determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à Seguradora, mediante transferência para a conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ. 

Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Cuiabá-MT, 27 

de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006484-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ARLENE BECKER MENDES 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte 

requerida, Arlene Becker Mendes (id. 205334759), em face do despacho 

de id. 20383587, alegando a ocorrência de contradição. Por fim, requer o 

acolhimento dos seus embargos para que seja sanado vício que macula o 

processo. A parte embargada deixou o prazo transcorrer in albis. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Não conheço dos presentes Embargos 

de Declaração, pois o ato processual embargado não tem nenhum cunho 

decisório. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 

do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Os declaratórios são cabíveis 

em face de decisão judicial, ou seja, ato do magistrado que tem cunho 

decisório como decisão interlocutória e sentença. O pronunciamento 

judicial de id. 20383587 se trata de mero despacho na forma do art. 203, 

§3º do CPC, o qual visa única e exclusivamente impulsionar o processo e, 

em razão disso, não cabem recurso na forma do art. 1.001 do código da 

legislação retro citada. Trago, nesse aspecto, os ensinamentos de Luiz 

Guilherme Marinoni: 4. Despachos. As sentenças e as decisões 

interlocutórias são decisões. Diferem dos despachos justamente porque 

esses não tem qualquer conteúdo decisório, tendo por função apenas 

impulsionar o feito (...). Os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, CPC). 

Os atos ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de 

despachos, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário (art. 93, XIV, CF e 203, §4º, CPC). A revisão pelo 

juiz pode se dar de oficio ou por vontade da parte, por mero requerimento 

nos autos. Veja, portanto, que a manifestação judicial não possui qualquer 

cunho decisório, enquadrando-se como despacho de mero expediente, 

pois o pronunciamento embargado determinou apenas a realização do 

pagamento pela parte devedora. Desta feita, NÃO CONHEÇO os embargos 

de declaração. Contudo, CHAMO FEITO À ORDEM para anular o despacho 

de id. 20383587, pois o ato processo é estranho à lide. Portanto, anulo o 

despacho retro mencionado e determino a intimação das partes – 

requerente e requerida – para apresentar proposta de acordo, caso 

queiram, no prazo de 10 (dez) dias. Caso as partes não queiram entabular 

acordo, voltem-me os autos conclusos para saneamento. As 

providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008892-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELINO DIAS DE SOUZA REU: BANCO PAN Vistos etc., Trata-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada por ADELINO DIAS DE SOUZA em 

desfavor de BANCO PAN S/A. Para tanto, aduz a parte autora que sempre 

recebeu sem auxilio do INSS de forma correta, sendo que foi surpreendido 

com descontos indevidos em seu benefício. Alega que tomou ciência que 

os descontos se referiam a um empréstimo consignado realizado com a 

Requerida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que não 

contratou o referido empréstimo, e que os descontos em seu benefício 

estão ocorrendo de forma indevida. Assim, pretende a condenação da 

parte ré ao pagamento de e R$ 8.214,60 (Oito Mil Duzentos e Quatorze 

Reais e Sessenta Centavos),à título de danos materiais, que seja 

declarada a inexistência da dívida, e a condenação no importe de R$ 

20.000,00 (vinte e mil reais) a título de danos morais. Junto à inicial vieram 

os documentos. O pedido de tutela provisória foi indeferido, conforme 

decisão de ID. 12746050. Termo de audiência de conciliação juntado no ID. 

13720326. A parte requerida apresentou contestação junto ao ID 

14063338 arguindo preliminarmente pela ausência de interesse de agir, no 

mérito aduziu a existência de contrato assinado pela autora; que a parte 

autora se beneficiou do valor do empréstimo; regularidade da contratação; 

inexistência de danos material; ausência de dano moral. Por fim, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação junto 

ao ID n. 14362913. A parte autora apresentou proposta de acordo, sendo 

a mesma recusada pela parte Requerente, pugnando pelo prosseguimento 

do feito (ID. 20203779). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria 

exclusivamente de direito. Preliminarmente, o Requerido sustenta a falta de 

interesse de agir da parte autora, ante a ausência de requerimento 

administrativo, todavia, tenho que tal alegação não merece prosperar. Isso 

poruque, conforme narrativa da peça inicial, a parte autora possui 

interesse de agir, na medida que necessita da intervenção judicial para 

tutela do direito invocado. Ademais, não há necessidade de percorrer, 

antes a via administrativa (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Dessa 

forma, REJEIRO a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Analisando a petição inaugural, verifico que a requerente aduz que não 

firmou nenhum contrato de empréstimo junto com o banco requerido, 

sustentando que os descontos efetuados em seu benefícios são 

indevidos. No entanto, denota-se que a parte reclamada logrou êxito em 

comprovar a existência do contrato de empréstimo em nome da parte 

reclamante no ID n. 14063365, em que consta a sua assinatura, bem como 

comprovante de TED (ID. 14063373). Dessa forma, os débitos em folha de 

pagamento previdenciário em nome da parte reclamante são oriundos de 

empréstimo contratado por ela com o banco demandado, não havendo que 

se falar em desconto indevido. . Dessa feita, não restou caracterizado o 

vício de vontade ou vícios de consentimento, de sorte que o negócio 

jurídico atingiu os efeitos correspondentes, sem mácula ou nulidade. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. Incumbe ao embargante o ônus 

processual de comprovar os vícios de consentimento alegados na petição 

inicial. No caso concreto, não há qualquer elemento de prova capaz de 

apontar a ocorrência de erro substancial, dolo ou coação na contratação, 

razão pela qual não procede a pretensão de anulação do contrato. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70069543254, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em: 01-12-2016) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE 

AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DO NEGÓCIO 

CONTRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70060067956, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/08/2014) Dessa feita, tem-se que a parte 

reclamada desincumbiu de apresentar fato impeditivo, modificativo e 

extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), de maneira que 

ausente irregularidade ou nulidade, descabida a condenação por danos 

materiais ou morais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. P.I.C. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002083-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

M2M SOLUTIONS SA REU: SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E 

VARZEA GRANDE MT, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE 

PASSAGEIROS NO ESTADO DO AMAPA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

cobrança ajuizada por M2M Solutions S.A. em face Sindicato das 

Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Mato Grosso. 

Inicialmente a ação foi distribuído na Comarca do Rio de Janeiro, sendo 

que o o Juizo da Referida Comarca declinou da competência para julgar o 

feito. Os autos foram resdistribuídos e determinado a emenda à inicial para 

comprovar o recolhimento das custas, ao que o requerente permaneceu 

inerte. Ocorre que mesmo devidamente intimada, a parte autora deixou de 

cumprir com o disposto no despacho de id. 28329932. É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar o recolhimento das 

custas processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044469-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044469-47.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO CAETANO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

cobrança seguro DPVAT ajuizada por João Caetano da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a emenda à inicial para que o autor juntasse documentos (id. 

24684343), ao que o requerente permaneceu inerte. Ocorre que mesmo 

devidamente intimada, a parte autora deixou de cumprir com o disposto no 

despacho retro, conforme certidão de id. 30706728. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, qual seja,efetuar a emenda a inicial, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, 

sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da 

CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido 

angularizada a relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030377-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIJALMA JUNIO SALES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030377-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIJALMA JUNIO SALES DA SILVA REU: NR SISTEMAS DE 

GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME Trata-se de Ação AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

interposta por DIJALMA JUNIO SALES DA SILVA em desfavor de NR 

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME. A intimação 

enviada a autora, no endereço declinado na inicial, retornou com a 

informação de “mudou-se”. Assim, denota-se que a autora não promoveu 

os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais 

de 30 (trinta) dias. Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o 

feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do processo. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III 

c/c § § 1.º e 2º, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito 

Sem Resolução de Mérito. Sem custas e honorários em face da ausência 

de resistência da parte ré. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março 

de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039304-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039304-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: DANILO RODRIGUES DA SILVA Trata-se de Ação de 

Execução em que o MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORACOES SPE LTDA promove em desfavor de DANILO 

RODRIGUES DA SILVA. As partes apresentaram acordo no id.25885137 

cujo cumprimento final da obrigação ocorrerá com a quitação das 

parcelas. Requerem a homologação da presente transação, suspendendo 

o feito. É o relatório. Decido. Verifica-se que foi acordado em 60 parcela, 

iniciando em 08/12/2019. Diante do Código de Processo Civil, não se 

encontra óbice em extinguir o presente processo e determinar sua 

remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil, determina que é título executivo judicial “a decisão 

homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. 

Assim, com a homologação solicitada, já se terá proferido sentença e, 

ainda não haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual 

inadimplemento terá o exequente título executivo judicial. Pelo exposto, 

HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, 

inc. III, “b”, do Código de Processo Civil. As custas serão arcadas, se 

houverem, pela parte executada. Dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das 

partes, sem ônus, até o prazo final do cumprimento do acordo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023668-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023668-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pelo requerido, Rodrigo Mischiatti (id. 15053671), em 

face da sentença de id.14799067, alegando a ocorrência de contradição 

por ausência de pedido de desistência. Por fim, requer o acolhimento dos 

seus embargos para que tanto seja sanada a contradição que macula o 

ato procedimental e o processo. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos, 

conforme certidão de tempestividade (id. 15068468). Acerca dos 

Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 
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1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro 

material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 

indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão assiste razão a parte 

embargante, pois realmente há uma contradição entre o pedido de 

desistência do recurso e o cunho da sentença, explico. A sentença 

extinguiu o feito homologando o pedido de desistência da ação, contudo, a 

parte requerente/embargante não requereu a desistência da ação e sim a 

desistência do RECURSO de agravo de instrumento. Ocorreu foi um 

equivoco ao analisar a petição de desistência do recurso e, por isso, foi 

proferida a sentença extra petita. Sentença extra petita ocorre quando a 

providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, quando o 

juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado. 

Portanto, com essas considerações, ACOLHO os Embargos de 

Declaração, para sanar a contradição apontada e anular a sentença que 

homologou o pedido de desistência da ação, haja vista ser extra petita. 

Diante do exposto, recebo os embargos de declaração interposto pela 

parte requerida e ACOLHO a pretensão recursal para sanar a contradição 

apontada, anulando a sentença de id. 14799067. Prosseguindo o feito, 

tendo em vista que a parte requerida compareceu a audiência de 

conciliação, intime-a para apresentar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009293-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009293-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS REQUERIDO: 

LIBERTY SEGUROS S/A Vistos, etc. Tratam-se de embargos de 

declaração opostos por Cleonice Bernadete Kovel Adams (id 20758927) 

contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 

11042325). Contrarrazões id. 20390315 É o breve relatório. DECIDO. Após 

detida análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu 

intuito é modificar a decisão guerreada e não apenas de ver sanada 

suposta obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto 

dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente 

fundamentada e conforme os fatos narrados na inicial. Nesta toada, 

convém frisar que os embargos de declaração tem a finalidade de 

integração e não substituição ou rediscussão da decisão, devendo a 

irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso adequado. A 

propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE 

E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO 

NOVO CPC - DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, 

quando ausentes as contradições, obscuridades e omissões apontadas 

pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. É 

inaplicável a condenação por litigância de má-fé com fundamento no art.80 

do nCPC, se a decisão recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 

2016, e se os embargos de declaração foram apresentados na vigência 

do antigo CPC (Enunciado nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e 

sublinhei) Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a interposição de recurso de 

apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021691-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA SILVA LEME TAVARES (AUTOR(A))

MAURO TAVARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT6366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021691-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURO TAVARES DOS SANTOS, ALCINEIA SILVA LEME TAVARES REU: 

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Brookfield 

Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A (id 20816441) contra a 

sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (id. 

20584038), alegando que há omissão quanto ao repetitivo do STJ. 

Contrarrazões id. 21102228. É o breve relatório. DECIDO. Após detida 

análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é 

modificar a decisão guerreada e não apenas de ver sanada suposta 

obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos 

embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada e 

conforme os precedentes do superior tribunal de justiça. Além do mais, tal 

questão já foi suscitada pela embargante e decidida por esse juízo (id. 

9480240). Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração 

tem a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da 

decisão, devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do 

recurso adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – 

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002013-53.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CORREA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002013-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO CORREA RAMOS REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 

Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Paulo 

Correa Ramos (id 20177862) contra a sentença que reconheceu a 

prescrição e julgou extinto o processo. Contrarrazões id. 21351677. É o 

breve relatório. DECIDO. Após detida análise dos argumentos da parte 

embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e 

não apenas de ver sanada suposta obscuridade/contradição. Com efeito, 

ao analisar a decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra 

suficientemente fundamentada e conforme os fatos narrados na demanda. 

Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem a 

finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026531-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026531-10.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIAS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte requerida, Elias Ferreira da Silva (id. 

22356328), em face da sentença de id.22123408, alegando a ocorrência 

de omissão acerca o homônimo que compareceu na audiência de 

conciliação e realizou a perícia. Por fim, requer o acolhimento dos seus 

embargos para que tanto seja sanado o ponto omissivo do julgado. 

Contrarrazões id. 22903514, intempestiva. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos, conforme certidão de tempestividade (id. 22634243). Acerca 

dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro 

material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 

indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão assiste razão a parte 

embargante, pois realmente há omissão na sentença quanto a analisa da 

questão do homônimo na audiência de conciliação. Contudo, as alegações 

de que quem compareceu na audiência de conciliação e na perícia foi um 

homônimo não há de prosperar, explico. No termo de audiência de 

conciliação consta a assinatura do Elias e do advogado Júlio César de 

Carvalho Junior, o qual é o mesmo patrono do Elias parte requerente na 

presente demanda. Assim, caso o Elias Ferreira da Silva que compareceu 

na audiência se tratava de um homônimo o advogado deveria ter suscitado 

na hora da sessão conciliatória e da perícia que a parte não era aquela, o 

que não foi realizado pelo patrono, dessa forma, é evidente que não se 

trata de homônimos. Portanto, com essas considerações, ACOLHO os 

Embargos de Declaração, para sanar a omissão na sentença, mas rejeito 

os argumentos de que se tratava de um homônimo. Diante do exposto, 

recebo os embargos de declaração interposto pela parte requerente e 

ACOLHO a pretensão recursal para sanar a omissão, entretanto rejeito os 

argumentos de que se tratava de parte diversa na perícia. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003393-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA XAVIER SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003393-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIETA XAVIER SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc., Trata-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por JULIETA XAVIER SANTOS em 

desfavor de BANCO BMG S/A. Para tanto, aduz a parte autora que ao 

realizar um levantamento de sua situação financeira percebeu que o 

Banco requerido está realizando descontos em sua folha de pagamento 

sem sua autorização. Alega que os referidos descontos iniciaram em 

outubro de 2014, e somam a monta de R$ 2.078,25 (dois mil e setenta e 

oito reais e vinte e cinco centavos). Assim, pretende a declaração da 

nulidade do contrato, com a condenação da restituição dos descontos e a 
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condenação no importe de R$ 30.000,00 (trinta e mil reais) a título de 

danos morais. Junto à inicial vieram os documentos. O pedido de tutela 

provisória foi indeferido, conforme decisão de ID. 17622596. A parte 

requerida apresentou contestação junto ao ID 19512209 arguindo a 

existência de contrato assinado pela autora; que a parte autora se 

beneficiou do valor do empréstimo; regularidade da contratação; 

inexistência de danos material e ausência de dano moral. Por fim, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Termo de audiência de 

conciliação juntado no ID. 19528631. Impugnação à contestação junto ao 

ID n. 19612720. A parte requerida pugnou pelo deferimento de perícia 

grafotécnica. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que as questões 

postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas 

demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de 

prova em audiência. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao 

julgamento antecipado do mérito. Consigno que a produção de prova 

requerida em nada acrescentaria para o desfecho da ação, até porque o 

juiz é o destinatário da prova, cabendo a este decidir pela necessidade ou 

não de dilação probatória. Logo, “não há que se falar em cerceamento de 

defesa se a prova que se pretenda produzir for desnecessária” (ARRUDA 

ALVIM et al. Comentários ao Código de Processo Civil cit., p. 647). 

Analisando a petição inaugural, verifico que a requerente aduz que não 

firmou nenhum contrato de empréstimo junto com o banco requerido, 

sustentando que os descontos efetuados em seu holerite são indevidos. 

No entanto, denota-se que a parte reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência do contrato de empréstimo em nome da parte reclamante no ID 

n. 19512207, em que consta a sua assinatura. Além do contrato 

devidamente assinado, colacionou ainda documento de identificação, 

cópia de cartão bancário, de ficha financeira, além de declaração de 

residência em que se verifica o mesmo CEP contido na qualificação da 

autora em sua peça inicial. Dessa forma, não há dúvidas acerca da 

contratação do empréstimo pela parte autora, sendo os débitos em sua 

folha de pagamento são oriundos de empréstimo contratado por ela com o 

banco demandado, não havendo que se falar em desconto indevido. 

Dessa feita, não restou caracterizado o vício de vontade ou vícios de 

consentimento, de sorte que o negócio jurídico atingiu os efeitos 

correspondentes, sem mácula ou nulidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. Incumbe ao embargante o ônus processual de 

comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial. No caso 

concreto, não há qualquer elemento de prova capaz de apontar a 

ocorrência de erro substancial, dolo ou coação na contratação, razão pela 

qual não procede a pretensão de anulação do contrato. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70069543254, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado 

em: 01-12-2016) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA 

DO AUTOR ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70060067956, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 13/08/2014) Dessa 

feita, tem-se que a parte reclamada desincumbiu de apresentar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, 

II), de maneira que ausente irregularidade ou nulidade, descabida a 

condenação por danos materiais ou morais. Com efeito, restou 

configurada ainda a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II 

e II do CPC, uma vez que a autora deduziu pretensão contra fato 

incontroverso, praticado por ela própria e de seu inteiro conhecimento; 

alterou a verdade dos fatos; e usou do processo para conseguir objetivo 

ilegal. Ressalta-se que a litigância de má-fé é questão de ordem pública e, 

portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

inclusive, de ofício pelo juiz. Eis o seguinte casuísmo jurisprudencial 

oriundo do Colendo STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA 

REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA 

ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO 

CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, 

fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora 

submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos 

apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira 

satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento 

de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da 

alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 

515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de 

Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, 

condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência 

de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a 

agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem 

provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a 

verdade dos fatos. 3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido 

indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que 

postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 

2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011). 

Por essa razão, deverá ser condenada a pagar multa, que deverá ser 

fixada no valor de 5% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Diante do reconhecimento da litigância de má-fé, 

condeno ainda a parte autora ao pagamento de multa na importância 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, que 

reverterá em favor das parte requerida, nos termos do artigo 96 do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025528-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PERNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025528-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL DE SOUZA PERNE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

que MANOEL DE SOUZA PERNE move em desfavor PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 17.03.2010, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, id. 

14671515. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 17462516), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização 

de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse Processual; III- 

Prejudicial de Mérito – Da Prescrição Trienal. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, id. 18872291. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 16763511. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial (id. 18696301; 18909941). Os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 71 de 900



vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme documentos acostados nos autos (ids. 

14671640) houve a negativa por parte da seguradora em receber o pedido 

administrativo. Nesse sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO ORBIGATÓRIO – DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – 

INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio 

requerimento administrativo configura o interesse de agir. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) (negritei) Portanto, é adequada 

a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. PREJUDICIAL DO 

MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO TRIENAL Verifica-se que, tratando-se de 

invalidez, a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o 

beneficiário do seguro tem ciência inequívoca da invalidez. Nesse sentido 

é a Súmula n.º 278, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 

278/STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é 

a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade 

laboral”. Apesar de o acidente ter ocorrido em 17/03/2010, o autor 

somente teve conhecimento inequívoco da sua invalidez permanente em 

29.11.2018 (id. 16763511 - laudo técnico pericial), devendo o prazo 

prescricional ser contado a partir dessa data, haja vista que não existem 

nos autos elementos que demonstrem que o requerente teve 

conhecimento do caráter permanente da alegada invalidez em data 

anterior. Dessa forma, REJEITO a preliminar da Prescrição Trienal. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

14672117), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 16763511). Verifico que a parte 

autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta 

praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 18872291), no 

entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao requerente, 

vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, 

impondo as seguradoras uma padronização em suas manifestações. 

Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos 

recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, 

o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de 

prejuízo que a parte contrária haja suportado em decorrência dessa 

atitude. Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.03.2010, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 
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e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA TORÁCICA OMBRO 

ESQUERDO PÉ ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão ESTRUTURA TORÁCICA 10% RESIDUAL OMBRO 

ESQUERDO 50% MÉDIA PÉ ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de estrutura torácica terá a 

vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, 

perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo 

perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda anatômica 

e/ou funcional de um pés terá a vítima direito a 50% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 75%, perfazendo o total de 37,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA TORÁCICA: *100% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 

*50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 

13.500,00= R$ 6.750,00 *75% sobre R$ 6.750,00 = R$ 5.062,50 LESÃO 1 

+ LESÃO 2 + LESÃO 3 = TOTAL = R$ 8.100,00. Assim, procedente se 

torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 
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seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

MANOEL DE SOUZA PERNE move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.03.2010) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, considerando que a 

autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENO a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os 

arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Restam as partes 

advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora 

das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que forem 

considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a imposição da 

multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Março de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031099-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA move 

em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.06.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 15414758. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 16002523), arguindo preliminarmente: I– Da 

Necessidade de Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da 

Ausência de Resposta Administrativa – Regulação Pendente; III- 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 17518517. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 17063420. As partes se manifestaram acerca do 

laudo pericial (id. 17393352; 17518509). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO 

PENDENTE Assevera a parte ré, que o pedido administrativo da parte 

autora se encontra com o status “pendente”, em decorrência da falta de 

interesse do autor em enviar os documentos obrigatórios para a 

regularização do sinistro. Afirma que não há litígio para justificar o 

ajuizamento da presente ação, pugnando pela extinção do feito sem 

resolução de mérito. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do 

RE 839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz Fux, assim 

deixou assentado: "(...) O estabelecimento de condições para o exercício 

do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: "A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo (...)."(data do 

julgamento: 10/10/2014). (negritei) A parte ré apresentou contestação, 

razão pela qual entende-se que há interesse de agir superveniente. Assim 

não há que se falar em carência da ação. Portanto, afasto a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 
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ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

15414764), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 17063420). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 18.06.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 
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] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão OMBRO 

ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - OMBRO ESQUERDO *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO DAS 

CHAGAS DA SILVA move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (18.06.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUZIA GONCALINA DOS SANTOS CAMPOS OAB - 460.945.471-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008740-23.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: LUZIA GONCALINA DOS SANTOS CAMPOS I - Ante a 

juntada dos documentos indicados na petição Id. 30365769, defiro os 

benefícios da justiça gratuita. II - Intime-se a requerente para regularizar o 

polo passivo, indicando os herdeiros do de cujus para serem citados, no 

prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013000-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MULLER (EMBARGANTE)

FREDERICO MULLER COUTINHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO OAB - MT15372 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVOMAR ALVES DE FREITAS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013000-46.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: FREDERICO MULLER COUTINHO, ANDRE LUIZ MULLER 

EMBARGADO: IVOMAR ALVES DE FREITAS Intimem-se os embargantes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem nos autos os elementos 

aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão 

da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento desse pedido. 

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

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1024043-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JAMIL NADAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL MORAES DO VAL NETO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024043-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO JAMIL NADAF REU: ANIBAL MORAES DO VAL NETO Ante a 

petição do autor (Id. 28655638) e a não localização de novos endereços 

da parte ré, expeça-se edital de citação do requerido ANIBAL MORAES 

DO VAL NETO (CPF nº 012.679.069-87), com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o 
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mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos. Faça constar no 

edital de citação que, ocorrendo revelia, será nomeado curador especial 

para defesa dos interesses dos réus. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033945-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033945-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EXECUTADO: VIA 

REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP Defiro o pedido de Id. 28804718. 

Expeça-se mandado de citação a ser cumprido pelo Oficial de Justiça no 

endereço localizado na Rua B, quadra 03, n° 00, Galpão, Parque Nova 

Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78098-280, observando-se que a diligência foi 

recolhida no Id. 29075731. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1056308-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SANTIAGO DE BRITO TONDATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056308-69.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEILA SANTIAGO DE BRITO TONDATO Defiro o pedido de 

Id. 28805915. Oficie-se novamente à Caixa Econômica Federal, a fim de 

informar o saldo existente nas contas do FGTS e PIS, em nome da falecida 

LEILA DE BRITO TONATO, RG nº 469999408 - SSP/MT, CPF nº 

928.010.721-68 e PIS 210.08079.02-4. Após, intime-se a autora para 

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

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021215-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES PIROVANO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021215-50.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERNANDES PIROVANO DE SOUZA EXECUTADO: PGD EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Intime-se o devedor, para pagar o débito no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044619-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SHEDY HUSEIN SINKOC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044619-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

EXECUTADO: SHEDY HUSEIN SINKOC Intime-se o exequente para 

manifestar sobre a certidão de Id. 28869993, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

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

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032864-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AB3 CONSTRUTORA IMOBILIARIA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE OAB - MT15384-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CARDIM MIRANDA (REU)

MELO E MIRANDA LTDA - EPP (REU)

CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO (REU)

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1032864-07.2019.8.11.0041 

Requerente: AB3 CONSTRUTORA IMOBILIARIA COMERCIO E SERVICO 

LTDA - ME Requerido: MELO E MIRANDA LTDA - EPP e outros (3) 

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Com estas 

providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o 

caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032927-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MATOS DA SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032927-32.2019.8.11.0041. 
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REQUERENTE: JOVITA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: FERNANDO 

MATOS DA SILVA EIRELI - ME Intime-se a autora para manifestar-se sobre 

a devolução do AR da citação do réu, no prazo de 15 (quinze) dias , 

indicando o novo endereço dele, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039845-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO SPIEZZI JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039845-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO DORILEO LEAL REU: ELPIDIO SPIEZZI JUNIOR Defiro o pedido de Id. 

28533730. Expeça-se mandado de citação por AR para a Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 990, Sala 801, Edifício Empire Center, 

Bairro Baú, Cuiabá-MT, CEP; 78008-900. Cumpra-se, expedindo o 

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039582-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RIOS LIMA DANCUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039582-20.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNA RIOS LIMA DANCUR REQUERIDO: AGV BRASIL 

ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR Intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação (Id. 29434545), no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041662-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA LOPES DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041662-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A REU: EVA LOPES DE JESUS Intime-se o 

autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias,sob 

pena de extinção, indicando o endereço da requerida, uma vez que o AR 

voltou, sem que a tivesse localizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040587-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE MARIA MAGALHAES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040587-77.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NILCE MARIA MAGALHAES DE MELO REQUERIDO: OI S/A 

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035663-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GV - TERRAPLENAGEM LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035663-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EXECUTADO: GV - 

TERRAPLENAGEM LTDA. - ME Defiro o pedido de expedição de carta 

precatória para a Comarca de Sorriso/MT, a ser cumprida nos endereços 

indicados na petição de Id. 28891665, com a finalidade de averiguar a 

atual situação da empresa executada e, ainda, certificar a existência de 

bens em sua posse podendo assim efetuar a penhora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025467-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINO BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

ADRIANA ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025467-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESARINO BENEDITO DA SILVA REU: ADRIANA ALVES PEREIRA & CIA 

LTDA - ME, AYMORE, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Intimem-se as partes para manifestarem sobre a petição de Id. 28446344, 

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

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038611-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL PINHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 78 de 900



THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO DA SILVA E ALVES FERREIRA LTDA - ME (REU)

MARIO CARDOSO (REU)

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1038611-35.2019.8.11.0041 

Requerente: ODINIL PINHO DA CRUZ Requerido: MARIO CARDOSO e 

outros (2) Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040174-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040174-64.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Intime-se o autor 

para indicar o novo endereço do banco requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dia, sob pena de extinção, uma vez que o AR voltou sem que tivesse 

localizado o requerido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. PIOVESAN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000389-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADEMIR DA SILVA EXECUTADO: S. R. PIOVESAN - ME Ante a petição do 

autor (Id. 29102804) e a não localização de novos endereços da parte ré, 

expeça-se edital de citação da executada S. R. PIOVESAN - ME (CNPJ nº 

09.228.584/0001-21), com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do 

Fórum, certificando-se nos autos. Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses dos réus. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021439-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021439-85.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LIBERTY SEGUROS S/A EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Considerando que os alvarás já foram 

expedidos nos Id.s. 25130646 e 25141929, remetam-se os autos ao 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035392-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GONCALO DE ALMEIDA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE PAULA NEPONOCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035392-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REINALDO GONCALO DE ALMEIDA MEIRA EXECUTADO: ADAO DE PAULA 

NEPONOCENO Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020699-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DALCI FASSIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010478-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE KRISME DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010478-80.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

DAYANE KRISME DANTAS DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE 

S/A Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela de 

Urgência ou Evidência c.c Reparação de Danos ajuizada por DAYANE 

KRISME DANTAS em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Em suma, alega a 

autora (i) que, em virtude de ter sido diagnosticada com obesidade 

mórbida (CID E881, N62, E 66 e M620), com base em indicação médica, se 

submeteu a uma cirurgia bariátrica, evoluindo com perda maciça de peso 
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de 50 quilos; (ii) que, após a realização do procedimento, passou a 

apresentar deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de 

músculos reto-abdominais, mamas com ptose severa (grau 3) e importante 

perda de volume, além de lipodistrofia em região de abdome, dorso, 

quadril, braços e coxas; (iii) que, ao passar com o médico cirurgião 

plástico Dr. Marcel Noronha Gonzaga, CRM-MT nº 8721/RQE: 3818, foi 

indicada à Autora a realização de cirurgia plásticas reparadoras 

(funcionais); e (iv) que a requerida negou a cobertura do procedimento. 

Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência, a fim de 

determinar que a requerida proceda à cobertura integral ou ao custeio dos 

procedimentos cirúrgicos reparadores, conforme indicado pelo médico 

responsável pelo seu tratamento. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, porém, 

tratando-se de antecipação de tutela específica, prevista no artigo 497 do 

CPC/15; e no artigo 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, para 

sua concessão, se faz necessária a análise da relevância do fundamento 

da demanda e do justificado receio de ineficácia do provimento final, 

vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou 

de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. (...) Art. 84. Na ação que tenha 

por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 3º, 

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar 

poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 

fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994)”. Na espécie, o relevante fundamento da demanda vem 

demonstrado por meio do relatório médico de Id. 18631294; do laudo 

pericial psicológico de Id. 18631298; e da resposta da requerida à 

solicitação dos procedimentos médicos nos Id. 18631302, de cujo 

extrai-se, prima facie, o estado de saúde física e psicológica da 

requerente, além da necessidade de se submeter aos procedimentos 

reparadores após a cirurgia bariátrica, conforme indicado na petição 

inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida em custear o 

referido tratamento, sob a justificativa de os procedimentos reivindicados 

não constarem no rol da ANS. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final decorre do risco de a autora ser impedido de realizar o 

adequado tratamento indicado por seu médico, podendo, diante do 

decurso do tempo, sofrer complicações em seu estado clínico e 

psicológico. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência específica, 

liminarmente, para determinar que a requerida proceda IMEDIATAMENTE à 

cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores, conforme 

indicado pelo médico responsável pelo seu tratamento (Id. 18631294). 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 11 de 

junho de 2019, às 12h30min – Sala: Conciliação 5, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, 

na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, se 

necessário pelo Oficial de Justiça plantonista. Cuiabá – MT, data registrada 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA BARBOSA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000144-84.2019.8.11.0041 LAURITA 

BARBOSA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

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

designada para o dia 24/04/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021215-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES PIROVANO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021215-50.2016.8.11.0041 

AUTOR: ERNANDES PIROVANO DE SOUZA RÉU: PGD EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 80 de 900



após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

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

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de abril 

de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013935-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRSON BERNARDINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013935-86.2020.8.11.0041 JOIRSON 

BERNARDINO DE PAULA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

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

para o dia 30/07/2020, às 10h00 - Conciliação 07, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012979-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1012979-70.2020.8.11.0041 

Autor: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Réu: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 13h00 -- 

Conciliação 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004738-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1004738-10.2020.8.11.0041 FUNDACAO 

ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA 

ALEXANDRE DE FREITAS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 08h00 - Conciliação 02, a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 
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benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005455-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA DIAS DE OLIVEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1005455-22.2020.8.11.0041 

Autor: GENILDA DIAS DE OLIVEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO Réu: 

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 09h00 - Conciliação 02, a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

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

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000101-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1000101-16.2020.8.11.0041 

Autor: ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO Réu: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 12h30, Sala 

2, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013862-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO PEREIRA PANIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013862-17.2020.8.11.0041 ARNALDO 

PEREIRA PANIAGO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

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

dia 30/07/2020, às 10h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 82 de 900



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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013866-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARCELINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013866-54.2020.8.11.0041 JAQUELINE 

MARCELINA DA CONCEICAO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

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

dia 30/07/2020, às 10h30 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013883-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013883-90.2020.8.11.0041 APARECIDO 

ANGELICO DE ARAUJO FILHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

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

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

dia 30/07/2020, às 10h45 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013922-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE JULIANE NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013922-87.2020.8.11.0041 GISELE 

JULIANE NEVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

30/07/2020, às 11h00 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 
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registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013930-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE NAZARE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013930-64.2020.8.11.0041 JOSE DE 

NAZARE DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

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

dia 30/07/2020, às 11h30 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013946-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013946-18.2020.8.11.0041 SUZANA 

SOUZA GOMES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

30/07/2020, às 11h45 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013957-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RAIMUNDO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013957-47.2020.8.11.0041 CICERO 

RAIMUNDO DA SILVA FILHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

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

dia 30/07/2020, às 12h00 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013925-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIVERSON RICARDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013925-42.2020.8.11.0041 

GLEIVERSON RICARDO FERREIRA DOS SANTOS PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 30/07/2020, às 11h15 - Conciliação 07, a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013987-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013987-82.2020.8.11.0041 JOSE 

CARLOS DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

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

dia 30/07/2020, às 08h15 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019014-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERNANDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019014-80.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VILMA FERNANDES DE ARAUJO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Oficie-se ao Serasa, como pede a autora no ID 22729113. 

Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre a resposta do 

Serasa e voltem-me conclusos para o saneador. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030355-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ROSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029751-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029751-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA REU: AGUAS CUIABÁ S/A As partes 

não se manifestaram quanto à produção de outras provas, assim o feito 

está em condições de ser julgado no estado em que se encontra-se. 

Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença, respeitando-se o prazo 

da Meta 2 do CNJ. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Vandymara G R P 
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Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040149-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHIENNYS DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040149-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DHIENNYS DE SOUZA OLIVEIRA REU: UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA O autor pede seu depoimento pessoal, o qual reputo 

desnecessário, assim as demais provas são documentais e já se 

encontram nos autos, assim o feito comporta o julgamento no estado em 

que se encontra. Intimem-se as partes e voltem-me conclusos para 

sentença, a qual deverá respeitar a Meta 02 do CNJ. CUIABÁ, 27 de março 

de 2020. Vandymara G R P Zaonolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034742-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034742-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO 

ESTADO MT REQUERIDO: CLARO S.A., NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Indefiro o pedido de depoimento pessoal do preposto 

da empresa requerida, por ser desnecessário, os documentos constantes 

dos autos são suficientes para o esclarecimento da lide. Assim, o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra. Intimem-se as partes 

e voltem-me conclusos para sentença, a qual deverá respeitar a ordem da 

Meta 2 do CNJ. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046840-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIS DE SOUZA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046840-81.2019.8.11.0041. ESPÓLIO: 

IVAN LUIS DE SOUZA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Verifica-se que o AR de citação da parte requerida ainda não retornou. 

Dessa forma, aguarde-se o retorno e certifique-se a citação ou não da 

requerida. Após, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito 

informando, se necessário, informar novo endereço para a citação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002021-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA 73 CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002021-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): M 

2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REU: ROTA 73 CENTRO 

AUTOMOTIVO EIRELI - ME A parte requerida citada por edital quedou-se 

inerte consoante certidão (Id. 30587354), assim sendo, nomeio o Defensor 

Público Estadual para que promova a defesa da empresa requerida nos 

presentes autos, bem como acompanhamento do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036735-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILANE MARIS PADILHA BAGORDACHE (EXECUTADO)

L H RESTAURANTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036735-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: L H 

RESTAURANTE LTDA, DILANE MARIS PADILHA BAGORDACHE A 

executada citada por edital quedou-se inerte consoante certidão (Id. 

30625421), assim sendo, nomeio o Defensor Público Estadual para que 

promova a defesa da empresa requerida nos presentes autos, bem como 

acompanhamento do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032193-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037671-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037671-41.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA S.A Defiro o pedido de 

dilação do prazo por 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, intime a 

requerida SABEMI SEGURADORA S.A para manifestar em 5 (cinco) dias. 

Com a juntada da documentação cumpra-se a decisão de Id. 24841387. 

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

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024190-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DA SILVA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Karla Mayra Salles (EXECUTADO)

RAFAEL SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024190-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDEMAR DA SILVA NEVES EXECUTADO: RAFAEL SANTOS LOPES, 

KARLA MAYRA SALLES O executado citado por edital quedou-se inerte 

consoante certidão (Id. 30670070), assim sendo, nomeio o Defensor 

Público Estadual para que promova a defesa do executado nos presentes 

autos, bem como acompanhamento do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018515-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

HASS & ARRUDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018515-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI EXECUTADO: CASA DO 

LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, HASS & ARRUDA 

LTDA A executada citada por edital quedou-se inerte consoante certidão 

(Id. 30670072), assim sendo, nomeio o Defensor Público Estadual para que 

promova a defesa da empresa executada nos presentes autos, bem como 

acompanhamento do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012933-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO LUIS BASSOLI ANDREO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. W. SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012933-52.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO LUIS BASSOLI ANDREO, CID 

IMOVEIS EIRELI - EPP ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: R. M. W. SERVICOS 

DE COPIAS E IMPRESSOES EIRELI - EPP A executada citada por edital 

quedou-se inerte consoante certidão (Id. 30670079), assim sendo, nomeio 

o Defensor Público Estadual para que promova a defesa da empresa 

executada nos presentes autos, bem como acompanhamento do 

processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044471-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO EUZEBIO EVANGELISTA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044471-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY FARINA JUNIOR REU: SERGIO EUZEBIO EVANGELISTA Intime-se o 

autor para manifestar sobre a certidão de Id. 30674015 e, assim, informar 

novo endereço da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043295-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043295-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENJAMIN FERREIRA SOARES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Defiro o pedido de Id. 

29598565. Dessa forma, determino a inclusão da Senhora Evanilda Duarte 

de Lima, CPF nº 551.681.321-20 no polo passivo da ação. Expeça-se 

mandado de citação para a Senhora Evanilda Duarte de Lima, no endereço 

localizado na Rua 32, Quadra 197, Casa 18, Bairro Alto do Coxipó, 

Cuiabá/MT, fazendo constar o seu telefone 65-98403-6351, para 

contestar a ação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057406-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINILCE CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA OAB - MT4197/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLO CONSTRUCOES CIVIS LTDA (REU)

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057406-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DINILCE CORREA DA COSTA REU: POLO CONSTRUCOES CIVIS LTDA 

Considerando a decisão monocrática que negou provimento ao proferida 

no Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 30085007), intime-se a parte 

autora para, no prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC/15. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002004-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TEIXEIRA OAB - MT201849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002004-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. REU: 

VERDE TRANSPORTES LTDA Intime-se o autor para manifestar sobre a 

petição de Id. 29421204, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026001-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER TABORELLI SEMPIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026001-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE DA ROSA EXECUTADO: HELDER TABORELLI SEMPIO Intime-se o 

devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003492-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003492-76.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONSTRUTORA PACTO LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON 

Defiro o pedido de dilação do prazo por 15 (quinze) dias iniciando-se a 

partir da publicação. No entanto, advirto que se nesse prazo não houver a 

comprovação do recolhimento das custas judiciais acarretará no 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC/2015). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011997-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DO NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011997-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME REU: ANDRE DO 

NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL - ME Defiro o pedido do Id. 29700466. 

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo, intime-se a autora para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008511-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (EXECUTADO)

MARIA LEOCADIA ASSAD ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008511-97.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: BLM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, SERGIO RICARDO SILVA 

ANTUNES, MARIA LEOCADIA ASSAD ANTUNES Verifico que as 

executadas BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA e MARIA 

LEOCADIA ASSAD ANTUNES foram citadas, como se vê das certidões do 

Oficial de Justiça nos Id. 21562388 e 21562638. Em seguida, foram 

expedidas carta de citação aos executados pelo correio, os quais citados 

conforme Id. 22833559, 22833568 e 22833578, bem como certificado que 

decorreu o prazo para manifestação (Id. 24205019). Portanto, indefiro o 

pedido do exequente de buscas de novos endereços. Intime-se o 

exequente para manifestar o interesse de citação do executado SERGIO 

RICARDO SILVA ANTUNES pelo Oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Consigno que, sendo positivo o pedido do exequente, o mandado 

deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço informado na 

inicial, qual seja Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), n° 576, 

Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.049-300. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003309-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

FELIPE RINO BOMBASSARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAINILTON AGUIAR LEITE (EXECUTADO)

JOSE AGUIAR LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE OAB - MT14680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003309-13.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FELIPE RINO BOMBASSARO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

CLAINILTON AGUIAR LEITE, JOSE AGUIAR LEITE Intimem-se os 

exequentes para manifestarem sobre a petição de Id. 30210354, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016226-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016226-98.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL 

S/A /VIVO S/A Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de 

Id. 30169639, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016226-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016226-98.2016.8.11.0041 

AUTOR: FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S/A /VIVO S/A Certifique-se o transcurso do prazo para a parte 

reconvinte recolher as custas processuais referentes à reconvenção. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de abril de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008076-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023914-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007450-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007450-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo autor FREDERICO LEÔNCIO GAIVA NETO, contra a 

decisão Id. 29549943, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de 

urgência, para determinar que a requerida se abstenha (i) de realizar o 

corte no fornecimento de energia elétrica para as suas unidades 

consumidoras (6/1304432 -6 e 6/319797 – 7); e (ii) de cobrar e/ou inserir o 

nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do não 

pagamento das faturas objeto da demanda. Sustenta que apesar de a 

decisão embargada ser acertada quanto à determinação de abstenção do 

corte de energia, não determinou de modo específico a sua extensão, 

ocasionando dubiedade. Afirma que há presença de obscuridade e 

contradição ao determinar que a decisão não tem efeitos para o caso de 

existirem outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para 

outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

energia. Com isso, não se sabe ao certo se a decisão impediu o corte de 

fornecimento de energia apenas em relação às abusivas faturas de 

janeiro e fevereiro de 2020, ou se tal abstenção aplica-se também às 

vincendas que acusarem consumo irreal. Aduz que há também omissão 

do julgado quanto ao pedido formulado de medida de urgência, em que se 

requereu a autorização de “depósito em juízo do montante condizente ao 

real consumo das UCs nº: 6/1304432-6 e 6/319797-7, conforme histórico 

de faturas, de Janeiro à Dezembro de 2019, devidamente comprovado nos 

autos, aplicando-se às faturas vincendas no decorrer da tramitação 

processual”. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a 

omissão, contradição e obscuridade apontados, de modo a estender os 

efeitos da decisão às faturas vincendas no transcurso do processo, 

permitindo o depósito correspondente à média de consumo da unidade 

consumidora, até o final do processo. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. DECIDO Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 
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incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Os 

embargos merecem ser prontamente rejeitados, pois não há omissão, 

obscuridade nem contradição a ser sanada. Eis a fundamentação e o 

dispositivo do decisum embargado: “[...] No caso, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por meio do histórico de contas das 

unidades consumidoras do autor (Id. 29457542), de cujo teor é possível 

extrair, prima facie, que os valores cobrados no mês de fevereiro de 

2020, superariam em muito a média de consumo mensal de energia elétrica 

do requerente. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos 

causados pela eventual suspensão no fornecimento de energia na 

unidade consumidora do autor; e inscrição nos cadastros de restrição ao 

crédito, o que o impediria de concluir transações comerciais. Ademais, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que 

assim autorizem. Outrossim, patente o perigo de irreversibilidade da 

medida, caso seja deferido o pedido liminar para que a ré se abstenha de 

cobrar e/ou inserir o nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito, em virtude do não pagamento das faturas que vencerem no 

decorrer do processo, e estiverem em desacordo com o histórico de 

consumo do autor, já que importaria em verdadeiro salvo conduto ao 

requerente. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para determinar que 

a requerida se abstenha (i) de realizar o corte no fornecimento de energia 

elétrica para as suas unidades consumidoras (6/1304432 -6 e 6/319797 – 

7); e (ii) de cobrar e/ou inserir o nome do requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito, em virtude do não pagamento das faturas objeto da 

demanda. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existirem outras 

faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses 

em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia.” Nas razões 

do recurso, o embargante alega, em suma, que, apesar de a decisão 

embargada ser acertada quanto à determinação de abstenção do corte de 

energia, não determinou de modo específico a sua extensão, ocasionando 

dubiedade. Além disso, afirma que não houve manifestação acerca do 

pedido de autorização para depósito da média de consumo, em relação às 

faturas vincendas. Contudo, o decisum foi claro ao delimitar os efeitos da 

tutela de urgência ao objeto de demanda, o qual cinge-se às faturas de 

janeiro e fevereiro de 2020, não havendo falar-se em dubiedade. Por outro 

lado, diante da suspensão da cobrança das faturas de janeiro e fevereiro 

de 2020, restou prejudicada a análise do pedido alternativo de depósito 

dos respectivos valores, conforme a média de consumo de janeiro à 

dezembro de 2019, inexistindo omissão ou obscuridade neste ponto. 

Quanto às faturas vincedas, uma vez que não integram o objeto da 

demanda, devem ser objeto de ação própria, não havendo falar-se em 

omissão em relação ao pedido para permitir o depósito mensal do valor 

correspondente à média de consumo da unidade consumidora, até o final 

do processo. Logo, não se trata de omissão e contradição como alega a 

embargante, mas sim de inconformismo com o entendimento contido na 

decisão embargada. Nesse sentido: “[...] II - A oposição dos embargos 

declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante 

diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o 

referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor 

o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/1973, conforme 

pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] VIII - Agravo 

interno improvido. (AgInt no REsp 1570345/PR, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)” 

Ante o exposto, tendo em vista que o objetivo dos embargos é a reforma 

da decisão liminar pela via inadequada e não a correção de vícios, 

REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1039946-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO LUIZ VITTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT12636-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PJE Proc. 1039946-26.2018 Cuida-se de Ação de Despejo por Falta do 

Pagamento e Extinção do Contrato c/c Cobrança de Aluguéis com pedido 

de liminar ajuizada por Nevaska Sorveteria Ltda.-ME em desfavor de Arno 

Luiz Vitto. Aduz a parte autora que em 09/01/2018 adquiriu o imóvel 

situado na rua São Joaquim, esquina av. Barão de Melgaço, nº 2032, 

bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, e que este já se encontrava locado ao réu, 

com prazo final do contrato de locação em 31/04/2018. Sustenta que em 

06/03/2018, notificou o réu acerca da aquisição do imóvel e do 

desinteresse na renovação do contrato de aluguel, ao passo que desde 

então o réu deixou de pagar as prestações que lhe cabiam, totalizando 

uma dívida de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). O pedido liminar 

de ordem de despejo foi indeferido e a autora interpôs agravo de 

instrumento, ao qual foi negado provimento. Manifestação no réu no ID 

17900835, alegando conexão desta ação para com os autos da Ação 

Declaratória nº 1009106-33.2018.8.11.0041, na qual foi concedida em seu 

favor a manutenção da posse do bem objeto desta Ação de Despejo. 

Ofertou contestação, Id 19060378, reiterando a conexão e arguindo a 

inépcia da inicial e ilegitimidade ativa. Com relação à conexão, vê-se que 

na ação reputada conexa a esta é discutida a aquisição do imóvel, objeto 

da lide, pois se trata de Ação Anulatória de Escritura c/c Adjudicação 

Compulsória e Tutela de Urgência para Manutenção da Posse ajuizada 

pelo réu contra a autora e Maria Antonia de Siqueira. Na Ação Declaratória 

foi deferida liminar mantendo o aqui réu na posse do bem, o que foi 

confirmado em recurso de Agravo de Instrumento. Além disso, no Agravo 

de Instrumento interposto nesta ação de Despejo contra a decisão que 

indeferiu a liminar, foi expressamente consignada a existência de 

conexão: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DO PAGAMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO CUMULADA COM 

COBRANÇA DE ALUGUEIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DESPEJO NÃO 

CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DISCUSSÃO PERPETRADA 

QUANTO A VENDA DO IMÓVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – DIREITOS 

CONEXOS – NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIDADE PARA PURGAR A MORA – OPORTUNIDADE CONCEDIDA 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O caso relativo a 

pretensão de despejo em questão tem certa particularidade, pois os autos 

da ação de despejo tramitam por dependência a ação anulatória de 

escritura de compra e venda cumulada com adjudicação compulsória, 

proposta pelo agravado, em razão de possível obstáculo ao direito de 

preferência. (...) Id 20851826. Diante disso, a conexão entre as demandas 

está demonstrada, ainda mais que a autora, ao especificar provas nesta 

ação, justifica a prova testemunhal requerida na afirmação de que o réu 

teve muitas oportunidades de adquirir o imóvel e não o fez. Declaro a 

conexão desta ação com a Ação nº 1009106-33.2018, que tramita nesta 

Vara, determinando a vinculação dos dois processos. Contudo, 

especificamente nesta ação de despejo, a autora, adquirente do imóvel 

cuja aquisição é discutida na ação conexa, alega que desde março de 

2018, quando notificou o réu para desocupação, este não mais paga o 

aluguel. Na ação conexa, movida pelo autor, este alega na inicial que no 

dia 12/03/2018 recebeu uma notificação da adquirente denunciando a 

locação e concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do 

imóvel, sob pena de despejo, razão pela qual requereu a liminar de 

manutenção de posse. Entretanto, a liminar concedida mantendo-o na 

posse em razão da ação anulatória, não lhe conferiu o direito de 

proprietário do imóvel e o réu não nega que a posse que detinha antes, 

que lhe foi mantida, era exercida na condição de locatário. Portanto, não 

pode se furtar de pagar aluguel enquanto não é decidida a ação 

anulatória, posto que confessadamente não é o proprietário. Todavia, não 

propôs ação de consignação em pagamento, tampouco dispôs-se a 

consignar o valor dos aluguéis nas ações. Assim, determino que o réu 

deposite os aluguéis atrasados que confessadamente deixou de pagar 

porque ajuizou a ação anulatória, bem como os vincendos, nestes autos, 

os quais ficarão depositados em juízo até o final da demanda, para serem 

levantados por aquele que detiver o direito ou devolvidos ao autor. 

Intime-se o autor para efetuar o depósito no prazo de 15 dias. Com relação 

às demais questões pendentes, as preliminares arguidas pelo réu na 

contestação dependem, para a análise, da sentença a ser proferida na 

Ação Declaratória, posto que fundadas na matéria discutida naquela ação. 
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Assim, serão decididas na sentença. Na impugnação à contestação, a 

autora impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, juntando 

documentos. Entretanto, na ação ora declarada conexa houve a 

revogação do benefício, lastreada nos mesmos documentos aqui 

apresentados e em recurso de Agravo de Instrumento o autor daquela 

ação, aqui réu, obteve o restabelecimento do benefício. Sendo assim, 

rejeito a impugnação ao pedido, haja vista que o direito à assistência 

judiciária já foi confirmado pelo TJMT. Tendo em vista a conexão ora 

declarada, a ação conexa é causa prejudicial em relação à locação 

tratada nestes autos, e o inadimplemento dos aluguéis pleiteado na inicial é 

confesso, não havendo provas orais a serem produzidas nesta ação de 

despejo, as quais indefiro. Assim, aguarde-se a instrução processual da 

ação conexa, para julgamento simultâneo. Vincule-se esta ação à Ação 

Declaratória nº 1009106-33.2018. Intime-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014066-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014066-61.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO DE SOUZA FILHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por ANTONIO DE SOUZA FILHO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual o 

autor pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida (i) suspenda a cobrança das faturas nos 

valores de R$562,75 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e 

cinco centavos), R$459,10 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez 

centavos), e R$555,92 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e 

dois centavos), respectivamente com vencimento em setembro, outubro e 

novembro de 2019; (ii) se abstenha de realizar cobranças acima da média 

de consumo da parte autora, qual sejam 307 a 354 kWh; e (iii) se abstenha 

de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora n°.: 6/694796 -4, até o final da lide, em face dos débitos 

discutido nos autos. Em suma, o autor alega que as faturas com 

vencimento em setembro, outubro e novembro de 2019 – respectivamente, 

nos valores de R$562,75 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e 

cinco centavos), R$459,10 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez 

centavos), e R$555,92 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e 

dois centavos) – noticiam consumo muito superior a sua média mensal. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso, não identifico a probabilidade do 

direito deduzido. Isso porque, da análise superficial do histórico de 

consumo juntada no Id. 30718063, observa-se que nos meses de abril e 

maio de 2019, foram cobrados, respectivamente, os valores de R$426,28 

e R$444,05. Assim sendo, não é possível inferir, prima facie, a alegada 

abusividade na cobrança dos valores de R$562,75, R$459,10 e R$555,92 

– nas faturas com vencimento em setembro, outubro e novembro de 2019, 

respectivamente –, já que não haveria oscilação considerável no registro 

de consumo nas faturas objeto da demanda. Destarte, ausente um dos 

requisitos legais, indefiro o pedido liminar. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 14/07/2019, às 

11h00, Sala 3, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data do registro no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014024-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVYNIA LOUBET SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERUZA DE FATIMA AJALA LOUBET OAB - MS18750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014024-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAVYNIA LOUBET SILVA REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais 

ajuizada por LAVYNIA LOUBET SILVA em face de UNIVERSIDADE 

UNIC/KROTON, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de impedir 

a sua rematrícula, seu acesso às aulas, bem como todas as demais 

atividades curriculares. Alega a autora que firmou contrato de prestação 

de serviços educacionais com a requerida, no curso de Medicina 

Veterinária com RA nº 3280168119; e que está sendo cobrada por boletos 

de fevereiro e março do ano de 2019, os quais já foram quitados, o que a 

impossibilita de pagar as mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 

2020, pois os boletos não estão disponíveis de forma individualizada no 

portal do aluno. Alega, ainda, que desconhece a origem das despesas 

cobradas em seu portal, e que tentou se informar por diversas vezes no 

setor de atendimento ao aluno, pessoalmente e via protocolos, desde 

fevereiro de 2020, mas não obteve nenhuma resposta ou justificativa de 

tal cobrança. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. In casu, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por meio das declarações anuais de quitação de débitos, 

referentes aos anos de 2018 e 2019 (Id. 30708824), e dos comprovantes 

de pagamento juntados no Id. 30708826, de cujo teor é possível inferir, 

prima facie, que a requerida estaria efetuando a cobrança indevida de 

valores que, aparentemente, já teriam sido quitados nos anos anteriores. 

O perigo de dano exsurge da possibilidade de a autora ser impedida de 

realizar as rematrículas e de continuar normalmente o curso de medicina 

veterinária, caso somente ao final da demanda obtenha o provimento 

judicial pretendido. Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer 

tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar, 

para determinar que a requerida se abstenha de impedir a rematrícula da 

autora, seu acesso às aulas, bem como todas as demais atividades 

curriculares, em virtude do não pagamento dos boletos objeto da 

demanda, cuja soma alcança o valor de R$8.365,53 (oito mil, trezentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa 
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diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/07/2020, às 11h30, Sala 3, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012657-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

ANDRE CAVALHEIRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROZARIO DA COSTA OAB - MT23095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINAIRA DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012657-50.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, ANDRE CAVALHEIRO RIBEIRO 

REQUERIDO: AGUINAIRA DA SILVA BORGES, MARCO ANTONIO 

MAGALHAES DOS SANTOS Cuida-se de Ação de Imissão na Posse 

ajuizada por ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO e ANDRÉ 

CARVALHO RIBEIRO em desfavor de AGUINAIRA DA SILVA BORGES e 

MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES DOS SANTOS. Alegam os autores que 

adquiriram da Caixa Econômica Federal o imóvel localizado Avenida João 

Batista S. de Oliveira, Nº 244, Condomínio Residencial Clube Torres do 

Coxipó, Bloco C Apartamento 503, Bairro Coxipó, em Cuiabá-MT, mediante 

oferta de lance em leilão extrajudicial. Afirma que, após formalizarem a 

Escritura Pública de Compra e Venda e procederem ao registro na 

matrícula no imóvel, foram impedidos de adentrarem no imóvel, pois os 

requeridos se encontram na posse do bem e se recusaram a deixá-lo. 

Pugnam, em sede de liminar, pela concessão de tutela de urgência, a fim 

de determinar a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da 

demanda. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. In casu, identifico a probabilidade do direito, notadamente por 

meio da cópia da matrícula nº 84.697, junto ao 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (Id. 

30403330), de cujo teor é possível extrair, prima facie, que a então 

credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, tornou-se 

proprietária do imóvel objeto da demanda, em consequência da 

consolidação da propriedade em seu favor, e, ato contínuo, alienou o bem 

aos autores, conforme contrato de venda e compra anexado no Id. 

30403323. Destarte, a imissão na posse deve ser deferida, por estarem 

presentes os requisitos previstos no artigo 30 da Lei 9.514/1997, verbis: 

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, 

inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam 

os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será 

concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome. Com efeito, o perigo de dano traduz-se na 

privação da posse do bem, ou seja, os autores encontram-se impedidos 

de usar, gozar e usufruir do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, a fim de autorizar a imissão dos autores na posse do 

imóvel objeto da presente demanda (localizado Avenida João Batista S. de 

Oliveira, Nº 244, Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó, Bloco C 

Apartamento 503, Bairro Coxipó em Cuiabá-MT, matriculado no 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sob 

o nº 84.697). Antes, porém, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à 

requerida ou terceiros que estiverem no imóvel para a desocupação 

voluntária. Transcorrido o prazo sem a desocupação, expeça-se mandado 

de desocupação e imissão de posse, devendo para tanto, o Oficial de 

Justiça agir com a devida cautela, ficando autorizada ordem de 

arrombamento e uso de reforço policial, em sendo necessário. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 14/07/2020, às 

12h00min – Sala: Conciliação 3, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))
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Aguas Cuiabá S/A (REU)
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(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029751-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência do débito 

e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Marilucia Carneiro da Fonseca contra Águas Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto. Aponta a autora que 

reside em seu imóvel há mais de cinco anos e que o hidrômetro não havia 

sido instalado, pois o abastecimento de água de todo o seu bairro era feito 

de forma indireta. Alega que ocasionalmente recebia faturas na residência 
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e sempre efetuava os pagamentos. Relata que no mês de junho de 2018 a 

requerida regularizou a situação de todos os imóveis e instalou o 

hidrômetro em sua residência, gerando a Unidade Consumidora n. 458466. 

Conta que após a instalação recebeu duas faturas, as quais estão 

devidamente pagas, contudo, em 27/08/2018 a requerida suspendeu o 

fornecimento de água alegando o inadimplemento de faturas vencidas nos 

anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Ante a abusividade do corte, pretende 

a parte autora a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada 

restabeleça o fornecimento de água na unidade consumidora indicada na 

inicial esse abstenha de realizar a inserção do nome da autora no rol de 

maus pagadores. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por não ser permitido à parte ré utilizar-se da interrupção de 

serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos, havendo para tanto 

medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de dano 

exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante, além de serem evidentes os prejuízos causados pela 

inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

ficando impossibilitada de concluir transações comerciais. Sobre o tema 

debatido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO 

PRETÉRITO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO 

DO NOME NO SERASA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE 

DISCUSSÃO DO “MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE SUPRESSÃO DE 

INSTANCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE 1- Débito que 

gerou a interrupção do fornecimento de água da Agravante refere-se a 

débito pretérito. Assim, considerando que o débito cobrado pela 

concessionária é antigo e consolidado, e não decorrente de fatura atual, 

mostra-se incabível permitir o corte de água, caso contrário, seria 

chancelar ato coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal quantia 

ser reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Com relação a não inclusão do 

nome da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser acolhido uma vez 

que os elementos constantes nos autos impedem o reconhecimento da 

ilegalidade dos débitos em discussão, bem como estaria entrando no 

mérito da questão e promovendo a supressão de instância. (AI 

30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 

16/12/2013). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO EM JUÍZO DE FATURA 

DESPROPORCIONAL AO CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Há 

ilegalidade na interrupção no fornecimento de água nos casos de dívida 

contestada em Juízo, referente a valores apurados unilateralmente pela 

concessionária e decorrentes de débitos pretéritos, uma vez que o corte 

configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido. (AI 12155/2012, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/06/2012, Publicado no DJE 28/06/2012). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada: a) 

RESTABELEÇA o fornecimento de água na matrícula indicada na inicial – 

Matrícula nº 458466 no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior 

deliberação deste Juízo; b) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da 

parte reclamante nos cadastros de inadimplentes referente os débitos aqui 

questionados (referente às faturas anteriores à instalação do hidrômetro), 

até posterior decisão; Esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem 

para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

água. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/10/2018, às 12h – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Ante a urgência que o caso requer, sirva-se cópia da 

presente como mandado, devendo ser cumprida pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043566-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIDIMO ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043566-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIDIMO ANTUNES DA SILVA REU: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA Trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual interposta por DIDIMO ANTUNES DA 

SILVA em face da BRDU SPE CUIABA 01 LTDA. No caso, verifica-se que 

as partes se compuseram amigavelmente nos autos (Id. 25006814), bem 

como a comprovação do pagamento no Id. 29092344. Assim, a sua 

homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil. Honorários advocatícios e custas processuais como acordado. Com 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010478-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DAYANE KRISME DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010478-80.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DAYANE KRISME DANTAS DA SILVA REQUERIDO: 

BRADESCO SAUDE S/A Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

interposta por DAYANE KRISME DANTAS DA SILVA em face da 

BRADESCO SAUDE S/A. No caso, verifica-se que as partes se 

compuseram amigavelmente nos autos (Id. 25246447), bem como a 

comprovação do pagamento no Id. 25941634. Assim, a sua homologação 

é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios e custas processuais como acordado. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010277-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010277-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANE DOS SANTOS ALVES REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Rayane dos Santos Alves contra Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 12.555,00 (doze mil quinhentos e cinquenta e 

cinco reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 31/05/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e 

pagamento na seara administrativa, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

29178654), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 31/05/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando estar dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e 

que não é possível estabelecer de início o valor da indenização, nesse 

sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR 

PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer desde logo o valor da 

indenização, não é ilegal a decisão de manter provisoriamente o valor 

atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso não conhecido.” 

(STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado 

em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do pagamento 

realizado na seara administrativa Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, afasto a 

preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

18594356) e o laudo pericial (ID 29178654). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Ocorre que a parte autora já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 

reais), assim, infere-se o valor remanescente em R$ 1.417,50 (um mil 

quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.417,50 (um mil quatrocentos e dezessete reais 

e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (31/05/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1038443-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038443-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARI ARRUDA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ARI ARRUDA DOS SANTOS em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 2.531,90 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e noventa centavos), no Id. 30678959. O exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 30686534). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30686534. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007479-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007479-57.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO SOUZA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por FRANCISCO SOUZA DA 

SILVA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 6.769,32 

(seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), no 

Id. 30640017. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 30679816). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 30679816. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037658-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIBLEI SOARES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037658-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONIBLEI SOARES DE JESUS REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Joniblei Soares de Jesus 

contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, 

comprovante de endereço ilegível e impugnação da justiça gratuita, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 27323563), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/08/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Analisando os autos verifico 

que o autor juntou em ID 22996002 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Das 

assinaturas divergentes Em sede preliminar, a requerida suscitou 

divergência das assinaturas, o que não merece prosperar. Verifica-se no 

caso em tela que o autor regularizou a representação, ratificando as 

assinaturas lançadas aos autos, consoante documento de ID 30336404. 

Ademais, não há previsão legal de juntada de comprovante de residência 

do autor, bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu 

endereço. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita O requerido afirma que o autor 

não trouxe qualquer documento a demonstrar a sua hipossuficiência. 

Entretanto, verifico que o Autor apresentou a carteira de trabalho em ID 

22995999, no qual consta a informação de que o mesmo recebe 

aproximadamente o valor de R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco), 

demonstrando uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22996001) e o laudo pericial (ID 27323563). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 
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convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para condenar 

a requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(01/08/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020720-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020720-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIANE ANA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Lidiane Ana de Oliveira contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 23/03/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, falta de 

interesse processual e divergência nas assinaturas, que serão analisadas 

a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Realização de avaliação médica (ID 26460434), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/03/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

necessidade de adequação do valor da causa A preliminar de adequação 

do valor da causa, não merece guarida, uma vez que, no caso, o autor 

busca receber além da indenização de seguro obrigatório, a indenização 

por danos morais. Assim, tratando-se de pedidos cumulativos, o valor que 

é atribuído à causa deve corresponder à soma dos valores pretendidos 

pelo autor e não ao valor que a seguradora entende devido, nos termos do 

art. 292 V e VI do CPC. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Das assinaturas 

divergentes Em sede preliminar, a requerida suscitou divergência das 

assinaturas, o que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que 

o autor regularizou a representação, ratificando as assinaturas lançadas 

aos autos, consoante documento de ID 29288750. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. V – Mérito V. 1 - 

Dos Danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 
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(ID 20109512) e o laudo pericial (ID 26460434). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PUNHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu punho direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do sinistro (23/03/2019). Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 

700,00 (setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu 

advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014686-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSALINA FRANCISCO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Rosalina Francisco dos Santos contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18/01/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo e adequação do valor 

da causa, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

29122658), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/01/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que, no caso, o autor busca receber 

além da indenização de seguro obrigatório, a indenização por danos 

morais. Assim, tratando-se de pedidos cumulativos, o valor que é atribuído 

à causa deve corresponder à soma dos valores pretendidos pelo autor e 

não ao valor que a seguradora entende devido, nos termos do art. 292 V e 

VI do CPC. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. V – Mérito V. 1 - Dos Danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. V. 2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 
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indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 19296027) e o laudo pericial 

(ID 29122658). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (18/01/2018). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu 

advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000144-84.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAURITA BARBOSA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Laurita Barbosa da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 30/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, que será analisada a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 25521510), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 30/10/2016. Passo a análise da preliminar suscitada. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 17258494) e o laudo pericial (ID 25521510). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 50% (cinquenta 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(30/10/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003456-68.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003456-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEIVID SILVA RODRIGUES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Deivid Silva Rodrigues dos Santos contra Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 26/02/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

29127134), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/02/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 17604390 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 17604388) e o laudo pericial 

(ID 29127134). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PUNHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu punho direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida 

ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (26/02/2017). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018684-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISMAR LEITE DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Francismar Leite de Paula contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 05/07/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa, ausência de 

documentos essenciais e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 29125067), sendo apresentado laudo pericial. 
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Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 05/07/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando estar dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e 

que não é possível estabelecer de início o valor da indenização, nesse 

sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR 

PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer desde logo o valor da 

indenização, não é ilegal a decisão de manter provisoriamente o valor 

atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso não conhecido.” 

(STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado 

em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CTPS do requerente, que consta os demais documentos de RG e CPF. 

Ademais, a indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 199799644 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 19799379) e o laudo pericial 

(ID 29125067). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o percentual incidente é 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu tornozelo esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(05/07/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009862-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMO VERAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Selmo Veras da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 10/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, falta de interesse de agir, 

comprovante de endereço em nome de terceiro e princípio da causalidade, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 29598114), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 10/11/2017. Passo a análise das 
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preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Inépcia da Inicial - Boletim de 

Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a ausência de 

boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo de causalidade, verifico 

que não merece prosperar haja vista a ficha de atendimento médico, que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é 

documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente 

e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do 

Boletim de Ocorrência a fim de o nexo de causalidade, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra. III - 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em 

ID 12706742 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 12706736, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12706739) e o laudo pericial (ID 29598114). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de porcentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(10/11/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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MAILTON COSTA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Mailton Costa da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 12/07/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 28564532), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 12/07/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando estar dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e 

que não é possível estabelecer de início o valor da indenização, nesse 

sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR 

PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer desde logo o valor da 

indenização, não é ilegal a decisão de manter provisoriamente o valor 

atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso não conhecido.” 

(STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado 

em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 25504746) e o laudo pericial (ID 28564532). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual 

incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização 

– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu pé esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento do 

importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do sinistro (12/07/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039682-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FREDSON HENRIQUE SILVA AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Fredson Henrique Silva Amorim contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 28/07/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28550689), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 28/07/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 
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13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que, no caso, o autor busca receber 

além da indenização de seguro obrigatório, a indenização por danos 

morais. Assim, tratando-se de pedidos cumulativos, o valor que é atribuído 

à causa deve corresponder à soma dos valores pretendidos pelo autor e 

não ao valor que a seguradora entende devido, nos termos do art. 292 V e 

VI do CPC. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. V – Mérito V. 1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. V. 2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23744525) e o laudo pericial 

(ID 28550689). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (28/07/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu 

advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038694-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX ROGERIO DALL AQUA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Alex Rogerio Dall Aqua contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 02/08/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, que serão analisadas 

a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Realização de avaliação médica (ID 28545821), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 02/08/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 
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Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. V – Mérito V. 1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. V. 2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23327415) e o laudo pericial 

(ID 28545821). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (02/08/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu 

advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023914-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de 

Indenização na fase de cumprimento de sentença interposta por VIVIANE 

MAIA DE AZARA ARAUJO em face da ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso, verifica-se que as partes se 

compuseram amigavelmente nos autos (Id. 29551127). Assim, a sua 

homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO EXTINTO 

o presente feito, nos termos dos artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 924, 

incisos II e III, do CPC. Honorários advocatícios e custas processuais na 

forma acordada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035846-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. HELENA DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035846-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

A. HELENA DO NASCIMENTO - ME EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer na fase de cumprimento de sentença interposta por 

A. HELENA DO NASCIMENTO – ME em face da ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso, verifica-se que as partes se 

compuseram amigavelmente nos autos (Id. 30634893). Assim, a sua 

homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO EXTINTO 

o presente feito, nos termos dos artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 924, 

incisos II e III, do CPC. Honorários advocatícios e custas processuais na 

forma acordada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009253-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009253-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 4.888,08 (quatro mil, oitocentos e 

oitenta e oito reais e oito centavos), no Id. 30190434. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 30712658). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente e do seu advogado constituído, observando-se os dados 

bancários informados no Id. 30712658. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043944-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA KOHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043944-65.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033073-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033073-73.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de nulidade contratual por fraude em assinatura 

contratual c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de 

liminar inaudita altera parts proposta por Elton da Silva Tavares contra a 

Banco Bonsucesso Consignado S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, relata o autor que vem sofrendo descontos em seu 

contracheque, efetuados pelo banco requerido. Por não concordar com os 

descontos, solicitou administrativamente os documentos que permitiam tais 

descontos, no entanto, o banco requerido não lhe forneceu. Diante da 

negativa do réu, ajuizou ação de exibição de documentos perante a 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, onde o requerido acostou todos 

os contratos. Sustenta que não contratou os referidos empréstimos e/ou 

autorizou os descontos em sua folha de pagamento. Diante disso, postula 

a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado 

que o réu se abstenha de promover descontos em folha de pagamento 

das parcelas correspondente aos contratos em discussão e se abstenha 

de inserir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa 

de R$2.000,00. Requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O autor requer o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pois como 

atesta, não tem condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de toda sua 

família. Assim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A tutela almejada 

pelo autor passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 
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que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito do autor está consubstanciada nos documentos juntados nos 

autos. O perigo de dano é evidente, haja vista que o autor não pode ser 

compelida ao pagamento de dívida não reconhecida, tampouco em ter seu 

nome inscrito no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, o 

que a impediria de manter a normalidade de suas atividades comerciais. 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1005674-95.2019.8.11.0000AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: 

WESLEY DE SOUZA PEREIRA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

CANCELAMENTO DE COBRANÇA - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 

DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão dos descontos realizados nos 

proventos referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é 

medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos 

do art. 300 do CPC. A multa fixada em valor razoável não comporta 

redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não 

acarretará perda alguma à insti tuição f inanceira.  (N.U 

1005674-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) 

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida 

reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO que o réu se abstenha de efetuar descontos 

em folha de pagamento do autor referentes aos contratos 0075848441, 

00076105247, 00076085335, 00076035575, 00075641820, 0010584767 e 

00075490601, bem como de incluir o nome do autor no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. Intime-se o réu para cumprimento da 

liminar concedida, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento. 

Designo audiência de conciliação para o dia 18/11/2019 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033073-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033073-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 27889602, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte requerida, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003880-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SALOMAO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003880-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006782-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO ALVES MARTINS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006782-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044548-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISON RODRIGUES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044548-26.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 
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da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043941-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES LICURGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043941-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045448-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045448-09.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006795-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELYSON ADAN MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006795-35.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029541-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE RANGEL DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029541-91.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046679-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046679-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046323-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIARANQUE DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046323-76.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047850-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047850-63.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046204-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046204-18.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046754-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA DE CARVALHO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046754-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046310-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS NUNES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046310-77.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027676-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027676-33.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046746-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PAULA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046746-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024973-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024973-66.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047706-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FLAVIA BORGES SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047706-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046294-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA BENEDITA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046294-26.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027640-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027640-25.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006878-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MIKAELA SOUZA OLMEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006878-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046644-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046644-14.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016739-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS MAIK DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016739-61.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025270-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOLDO JOSE DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025270-39.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026929-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026929-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032392-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA CRUZ DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032392-74.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015805-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015805-74.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para se manifestarem quanto ao retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011382-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA ROSA DO AMARAL OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011382-71.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para que se manifestem quanto ao retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046740-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046740-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046657-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046657-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025745-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025745-63.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o retorno dos autos da 2ª instância, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046464-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ALVARO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046464-95.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028447-11.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028447-11.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027620-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027620-97.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047162-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047162-04.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047800-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMITHRIUS SCIALPI NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047800-37.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044876-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FMI SECURITIZADORA S/A (REU)

BANCO TRIANGULO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044876-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026800-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARMO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026800-78.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 29091335, no prazo de 5 (CINCO) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048360-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS LEMES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048360-76.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1048509-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINA PROFETA (AUTOR(A))

JOSE VIRGOLINO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOILSO APARECIDO DOS SANTOS (REU)

ROSANE APARECIDA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048509-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 30031417, no prazo de (cinco) dias. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047797-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FRANCISCO PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047797-82.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034966-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034966-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018358-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LUANA ALVES VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018358-26.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025084-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ELIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025084-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049375-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1049375-80.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059082-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (REQUERIDO)

N.A. VIANA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059082-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre as correspondências devolvidas, 

juntadas aos autos nos IDs 28767074 e 28764306, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050727-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE CASTRO ARAUJO (REQUERIDO)

ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1050727-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 29090088, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024294-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGNALDO DA SILVA GOIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMELLA DOS SANTOS GOIS OAB - MT23815/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024294-03.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a carta precatória devolvida sem o 

cumprimento bem como requerer o que entender por direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051655-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLIAN LEMES ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051655-24.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043938-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

THIAGO VOLPATO MINGONETTI (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO NADIM (REQUERIDO)

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO (REQUERIDO)

THIONES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLEVERSON RODRIGUES MACHADO (REQUERIDO)

RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043938-92.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre as correspondências devolvidas 

juntada aos autos nos IDs 30019372; 29535110; 29276419 e 29295308, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026996-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LUCAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SANTANA MEIRELES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026996-48.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Sobre os 

termos do acordo juntado ao ID 29746664, diga a UNIJURIS UNIC em 05 

(cinco) dias. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014147-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PIVA MOURATO OAB - MT12504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA COSTA BEZERRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014147-10.2020.8.11.0041 DESPACHO Relata a 

inicial que as partes entabularam contrato de locação pelo prazo de 06 

(seis) meses, a contar de 12 de abril de 2019 e, estando a ré inadimplente 

com as obrigações vencidas no período de abril/2019 a janeiro/2020, 

requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a 

desocupação imediata do imóvel. Contudo, de acordo com a narrativa do 

Boletim de Ocorrência apresentado, lavrado em agosto de 2019, a ré não 

se encontra no imóvel, mas somente os seus móveis. Outrossim, tendo o 

contrato sido prorrogado por prazo indeterminado, deve a autora 

promover a sua notificação extrajudicial, a fim de constituí-la em mora. À 

par destas considerações, determino a intimação da autora para emendar 

a petição inicial a fim de melhor esclarecer os fatos e, em sendo o caso, 

comprovar a notificação extrajudicial encaminhada à ré. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017959-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017959-94.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, 

ao Princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cuiabá, 27 de março 

de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039340-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEDROSO LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 
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(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES OAB - MT19705/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039340-61.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, 

ao Princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cuiabá, 27 de março 

de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020602-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAES CARVALHO NAVEGACAO & LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MARINA PAES CARVALHO (EXECUTADO)

MAIRA PAES CARVALHO VASCONCELOS (EXECUTADO)

L. P. C. (EXECUTADO)

MARIANA PAES CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA OAB - PA013919 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020602-30.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 28433616, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação às requeridas, para apresentarem suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048105-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE MORAES MAMEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1048105-21.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme sentença de ID 29104170. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013952-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE BARROS MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013952-30.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034883-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034883-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018641-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018641-83.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014819-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014819-52.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014184-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE AZEVEDO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014184-37.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT proposta 

por PAULO SERGIO DE AZEVEDO ALMEIDA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014223-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LEQUE PEREIRA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014223-34.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014234-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELIPE NEIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014234-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de diferença de benefício seguro obrigatório DPVAT 

proposta por THIAGO FELIPE NEIS DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044899-96.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARCELO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044899-96.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). . Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021929-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. V. C. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - 830.474.091-53 

(REPRESENTANTE)

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021929-05.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001613-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001613-05.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no ID 

28912992, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002188-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT MORA CASELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002188-76.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024291-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024291-14.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 27 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012916-16.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DENIS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012916-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por Airton 

Denis da Costa contra a Banco BMG S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, relata o autor que é servidor publico do Estado de 

Mato Grosso e que ao examinar o seu holerite, verificou a existência de 02 

débitos, um no valor de R$19,27 e outro de R$14,88 referentes a dois 

contratos de empréstimos, o primeiro de R$649,72 e segundo de 

R$492,03, os quais afirma não ter contratado. Relata que procurou a ré e 

realizou uma declaração manuscrita para análise da instituição financeira, 

que até o momento não retornou o seu pedido. Assevera que ao buscar 

mais informações sobre os empréstimos, viu que os instrumentos 

possuem assinaturas diversa da comumente utilizada pelo autor. Confirma 

que no ano de 2013 e 2014 os valores referentes aos empréstimos 

objetos da presente ação foram creditados em sua conta, e que após tal 

movimentação imediatamente se dirigiu à um correspondente do banco 

réu, requerendo o estorno e o cancelamento do contrato, contudo, não foi 

atendido até o presente momento. Sustenta que nunca contratou os 

referidos empréstimos e/ou autorizou os descontos em sua folha de 

pagamento, e que estes podem ter sido realizados de forma fraudulenta. 

Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de urgência para 

que a ré se abstenha de descontar da folha de pagamento do autor as 

parcelas correspondente aos contratos objeto da presente ação. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao autor, nos 

termos do art. 98 do CPC/15. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo 

art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora, nem o fumos boni iuris, pois o contrato pactuado entre 

as partes e que está anexada nos autos, possui uma assinatura 

semelhante a declaração exarada pelo autor sob o ID 13179333. Ademais, 

o autor confessa que recebeu os valores nos anos de 2013 e 2014 e não 

informa se os devolveu ao Banco Réu. Desta forma, prudente aguardar o 

contraditório para maior compreensão sobre os fatos. Saliento ainda que 

os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2013, inexistindo o 

prejuízo da demora. Desta forma, não tendo o autor demonstrado a 

presença dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 12:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012916-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DENIS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012916-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por Airton 

Denis da Costa contra a Banco BMG S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, relata o autor que é servidor publico do Estado de 

Mato Grosso e que ao examinar o seu holerite, verificou a existência de 02 

débitos, um no valor de R$19,27 e outro de R$14,88 referentes a dois 

contratos de empréstimos, o primeiro de R$649,72 e segundo de 
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R$492,03, os quais afirma não ter contratado. Relata que procurou a ré e 

realizou uma declaração manuscrita para análise da instituição financeira, 

que até o momento não retornou o seu pedido. Assevera que ao buscar 

mais informações sobre os empréstimos, viu que os instrumentos 

possuem assinaturas diversa da comumente utilizada pelo autor. Confirma 

que no ano de 2013 e 2014 os valores referentes aos empréstimos 

objetos da presente ação foram creditados em sua conta, e que após tal 

movimentação imediatamente se dirigiu à um correspondente do banco 

réu, requerendo o estorno e o cancelamento do contrato, contudo, não foi 

atendido até o presente momento. Sustenta que nunca contratou os 

referidos empréstimos e/ou autorizou os descontos em sua folha de 

pagamento, e que estes podem ter sido realizados de forma fraudulenta. 

Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de urgência para 

que a ré se abstenha de descontar da folha de pagamento do autor as 

parcelas correspondente aos contratos objeto da presente ação. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao autor, nos 

termos do art. 98 do CPC/15. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo 

art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora, nem o fumos boni iuris, pois o contrato pactuado entre 

as partes e que está anexada nos autos, possui uma assinatura 

semelhante a declaração exarada pelo autor sob o ID 13179333. Ademais, 

o autor confessa que recebeu os valores nos anos de 2013 e 2014 e não 

informa se os devolveu ao Banco Réu. Desta forma, prudente aguardar o 

contraditório para maior compreensão sobre os fatos. Saliento ainda que 

os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2013, inexistindo o 

prejuízo da demora. Desta forma, não tendo o autor demonstrado a 

presença dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 12:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014154-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERUZA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014154-02.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada 

proposta por Jeruza Ferreira dos Santos contra a Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Relata a 

autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/2532373-4 e que as 

faturas dos meses meses de abril/2017, outubro/2017, abril/2018, 

setembro/2018, junho/2019 e novembro/2019 foram emitidas em valores 

abusivos. Sustenta ser beneficiária de um programa social para pessoas 

de baixa renda, não havendo justificativa plausível para tal aumento. 

Informa que buscou solucionar o impasse administrativamente através dos 

protocolos n. 0900236381714, 36575384, 36065425, 261016029057, 

0900234271709, 377384317321, 59044715, 63581825, contudo, não 

obteve êxito. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada em caráter 

de urgência para que a requerida realize a revisão das faturas de 

abril/2017, outubro/2017, abril/2018, setembro/2018, junho/2019 e 

novembro/2019, bem como que regularize as cobranças de consumo de 

energia elétrica por meio do programa LUZ PARA TODOS, do qual é 

cadastrada, sob pena de multa. Requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. A tutela almejada pela 

autora é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 
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liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Em que pese a relevância dos fatos apresentados, não há 

nos autos elementos de convicção suficiente e que comprovem a 

probabilidade do alegado direito da autora, sendo necessária a dilação 

probatória. Assim, diante da necessidade de dilação probatória, o 

indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Nesse sentido a 

jurisprudência: "EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA – 

DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não restando claras as 

provas nos autos para confirmar as alegações do Recorrente, o 

desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a 

dilação probatória em sede de agravo de instrumento. O artigo 300, do 

Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida, desde que presente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. (N.U 1003392-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 01/04/2019)" Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo 

o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de 

tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In 

casu, não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e 

designar uma data de audiência para tentativa de composição poderá 

ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça a situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. Portanto, velando 

pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a 

CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037726-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR DEMARCO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO ANDRE OAB - MT17261/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037726-21.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança movida por COMPANHIA ULTRAGAZ S A em 

desfavor de CLAUDIMAR DEMARCO LTDA - ME, já qualificados nos autos. 

As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 30552177). Os autos vieram conclusos É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e seus advogados 

têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Isento de custas (art. 90, § 3º do CPC). Honorários na forma pactuada. 

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006199-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006199-22.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Douglas Henrique Ferronato em face de Telefônica 

Brasil S.A (VIVO), ambos qualificados e representados nos autos. Narra o 

autor que por ocasião da realização de uma compra foi surpreendido ao 

tomar conhecimento da existência de inscrição restritiva em seu nome 

lançada pela ré. Alega que nada deve à ré, e que desconhece a relação 

jurídica que ensejou a negativação de seu nome. Diante disso, requereu a 

declaração de inexistência do débito, e a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

a designação de audiência de conciliação (id. 5080249). Realizada 

audiência de conciliação, as partes não se autocompuseram (id. 

6649024). Citada, a ré ofertou contestação em defendeu a regularidade da 

contratação e afirmou que a negativação do nome do autor se deu em 

razão de inadimplemento (id. 6153786). O autor impugnou a contestação 

(id. 7375131). Instadas a especificarem as provas a produzir, as partes 

requereram o julgamento antecipado da lide (id. 21456705 e id. 21543739). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto 

do relatório, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Douglas Henrique Ferronato 

em face de Telefônica Brasil S.A (VIVO). Não havendo pedido de 

produção de outras provas além das já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso 

I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil. 

De início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo. 

Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC. Infere-se dos autos que o autor afirma 

desconhecer a origem do débito que ensejou a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC. A anotação, referente ao 

débito no valor de R$ 168,36 (cento e sessenta e oito reais e trinta e seis 

centavos), foi inserida por determinação da ré. Citada, a ré ofertou 

contestação defendendo a legitimidade da dívida bem como da 
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negativação. Para comprovar suas afirmações, apresentou cópias de 

telas sistêmicas. Com efeito, apesar de a relação existente entre as partes 

ser flagrantemente de consumo e estar sujeita às regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus 

da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa a 

autora do ônus de comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma 

específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em razão 

da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é 

relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, 

CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A jurisprudência tem decidido, 

reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito. A exemplo, colaciono as ementas do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA 

– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE 

PERECIMENTO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ALEGADA INTERRUPÇÃO – PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO 

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM 

QUE MENCIONA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA 

LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das 

razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da 

pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 

9099/95.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da 

parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

financeiras para pagamento das custas processuais. A prova dos fatos 

constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de 

comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade 

da relação processual.Não havendo comprovação da alegada interrupção 

dos serviços na residência da parte promovente, sendo o protocolo 

juntado relativo a data diversa da indicada e não havendo prova do 

perecimento de alimentos, deve a pretensão ser julgada improcedente, 

sobretudo quando a reportagem juntada relata a interrupção em localidade 

diversa.Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a 

improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - Negritei)” In casu, o autor 

acostou aos autos uma consulta incompleta e desatualizada, eis que 

emitida cerca de um ano antes da propositura do feito e que, portanto, 

sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do 

ajuizamento da demanda. Além disso, o documento juntado não indica o 

número total de inscrições restritivas lançadas em seu nome (id. 

5011154). Ora, cabia ao autor trazer aos autos documento completo e 

atualizado como meio de prova hábil a comprovar o fato constitutivo de 

seu direto, ônus do qual não se desincumbiu. A partir dessas premissas, 

diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Douglas Henrique 

Ferronato em face de Telefônica Brasil S.A (VIVO). Custas pelo autor, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, 

§ 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036716-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036716-10.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30745122). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020190-65.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Thiago Pereira em face de Claro S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos. Narra o autor que por ocasião da 

realização de uma compra foi surpreendido ao tomar conhecimento da 

existência de inscrição restritiva em seu nome lançada pela ré, referente 

ao débito de R$ 145,34 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos). Alega que nada deve à ré, e que desconhece a relação jurídica 

que ensejou a negativação de seu nome. Diante disso, requereu a 

declaração de inexistência do débito, e a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

a designação de audiência de conciliação (id. 8740238). Realizada 

audiência de conciliação, as partes não se autocompuseram (id. 

10295117). Citada, a ré ofertou contestação, em que arguiu as 

preliminares de ausência de interesse de agir, ao argumento de que a 

inscrição restritiva lançada em nome do autor já foi baixada, de 

prescrição, pois a inscrição foi lançada em 2012, enquanto a demanda foi 

proposta em 2017, de litispendência com o processo de nº 

1006275-46.2017.8.11.0041 e de incompetência territorial. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de 

existência de relação jurídica firmada por meio da contratação de plano de 

internet pelo autor, através de canal de televendas (id. 10435267). O autor 

impugnou a contestação (id. 10534508). Instadas a especificarem as 

provas a produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide 

(id. 12802425 e id. 12839501). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Como visto do relatório, trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

Thiago Pereira em face de Claro S/A. Por oportunidade da contestação, a 

ré arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir, ao fundamento de 

que a inscrição restritiva discutida nos autos foi baixada. Verifico dos 

autos que a autora pretende a declaração de inexistência do débito que 

ensejou a negativação de seu nome. Assim, presente o interesse de agir. 

No que diz respeito à preliminar de litispendência com a ação de nº 

1006275-46.2017.811.0041, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que 

embora a autora tenha proposto a aludida demanda para discutir a mesma 
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inscrição restritiva objeto do presente feito, a aludida ação foi extinta em 

razão de desistência, e a sentença homologatória transitou em julgado, de 

forma que não há que se falar em litispendência. Por essas razões, rejeito 

a preliminar arguida. A ré também arguiu a incompetência territorial, ao 

argumento de inexistem justificativas para o ajuizamento da demanda 

nesta comarca, eis que o contrato foi firmado na em Ouro Preto do 

Oeste/RO, onde reside o autor. Com efeito, o presente cuida de relação de 

consumo, sendo certo que o entendimento jurisprudencial a respeito do 

tema é no sentido de que cabe ao consumidor a escolha do foro para a 

propositura do feito. Neste sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – 

DESERÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM COMARCA 

DIVERSA A DE DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL – CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 

DO STF – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO.Não se sustenta a preliminar de não conhecimento do apelo 

por deserção, quando comprovado o recolhimento do preparo pelos 

recorrentes. Nos casos em que houver relação de consumo, a 

jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a 

lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de 

resguardar o seu interesse. Tratando-se de ação de cobrança de 

expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a 

incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do 

STJ e 363 do STF. “O princípio da economia processual determina o 

máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de 

nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a 

conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de 

sentença por arbitramento.” (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 03/04/2017).Na forma do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente 

omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão 

recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso em voga.Ainda que 

opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da 

via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002996-37.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019 - Negritei)” A ré 

arguiu, ainda, a prescrição, sob o argumento de que a inscrição restritiva 

discutida foi lançada em 2012, enquanto que a demanda apenas foi 

proposta em 2017. Com efeito, o autor afirma que tomou conhecimento da 

existência da negativação em seu nome somente ao tentar realizar uma 

compra, no ano de 2017. Assim, rejeito a preliminar de prescrição. 

Analisadas as preliminares e não havendo pedido de produção de outras 

provas além das já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII 

(Meta 01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil. De início, consigno que 

a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao 

presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do 

CDC. Infere-se dos autos que o autor afirma desconhecer a origem do 

débito que ensejou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes 

do Serasa/SPC. A anotação, referente ao débito no valor de R$ 145,34 

(cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), foi inserida por 

determinação da ré. Citada, a ré ofertou contestação defendendo a 

legitimidade da dívida bem como da negativação. Para comprovar suas 

afirmações, apresentou cópias de telas sistêmicas. Com efeito, apesar de 

a relação existente entre as partes ser flagrantemente de consumo e 

estar sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, cabendo a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. 

VIII, do CDC; tal inversão não dispensa a autora do ônus de comprovar o 

seu direito. Pois apesar de a norma específica (CDC) prever a facilitação 

da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência inerente a todos 

os consumidores, tal facilitação é relativa e não a isenta do ônus previsto 

na norma geral (art. 373, inc. I, CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A 

jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao 

consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A 

exemplo, colaciono as ementas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS 

SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE PERECIMENTO DE 

ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – 

PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO 

MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM QUE MENCIONA A 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência 

de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com 

clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme 

disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.A revogação da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em 

contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o 

beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas 

processuais. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte 

promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de 

modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu 

direito, sob pena de fragilidade da relação processual.Não havendo 

comprovação da alegada interrupção dos serviços na residência da parte 

promovente, sendo o protocolo juntado relativo a data diversa da indicada 

e não havendo prova do perecimento de alimentos, deve a pretensão ser 

julgada improcedente, sobretudo quando a reportagem juntada relata a 

interrupção em localidade diversa.Não havendo prova dos elementos 

mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se 

i m p e r a t i v a . S e n t e n ç a  m a n t i d a . R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( N . U 

8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - 

Negritei)” In casu, o autor acostou aos autos uma consulta incompleta e 

desatualizada do Serasa, eis que emitida em 24/03/2016, enquanto que a 

ação apenas foi proposta em 29/06/2017. Portanto, o documento sequer 

comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da 

demanda. Além disso, a consulta não indica o número total de inscrições 

restritivas lançadas em seu nome (id. 8333625). Ora, cabia ao autor trazer 

aos autos documento completo e atualizado como meio de prova hábil a 

comprovar o fato constitutivo de seu direto, ônus do qual não se 

desincumbiu. A partir dessas premissas, diante da ausência de prova do 

fato constitutivo do direito do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

ajuizada por Thiago Pereira em face de Claro S/A. Custas pelo autor, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028444-27.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela provisória proposta por Ame Comércio Varejista 

de Utilidades e Presentes Ltda em face de Oi S/A, ambas qualificadas e 

representadas nos autos. Relata a autora que possuía junto à ré as linhas 

telefônicas de nº. (65) 0457-157 e (65) 0457-157, e que, por motivos 

particulares, solicitou o cancelamento das linhas, via contato telefônico. 

Aduz que mesmo após a solicitação de cancelamento constatou que ainda 

estava sendo cobrada pelos serviços de telefonia, razão pela qual 

efetuou reclamação junto ao PROCON/MT, sob o nº. de protocolo 

PR000006397110, a fim de solicitar o cancelamento das linhas em 

questão. Alega que em resposta à reclamação a ré se comprometeu a dar 

um retorno no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o que não fez. Conta que 

ainda tentou solucionar a questão por vias administrativas junto à ré, 

solicitando o cancelamento das linhas de forma insistente, mas não obteve 

êxito. Afirma que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por débitos nos valores de R$ 3.963,15 (três mil e novecentos e 

sessenta e três reais e quinze centavos), R$ 608,97 (seiscentos e oito 

reais e noventa e sete centavos), R$ 2.302,96 (dois mil e trezentos e dois 

reais e noventa e seis centavos) e de R$ 3.979,89 (três mil e novecentos 

e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) de forma indevida, pois 

os débitos foram gerados em momento posterior aos pedidos de 

cancelamento dos serviços. Diante disso, pugna pela concessão da tutela 

de evidência para que a ré seja compelida a retirar as inscrições indevidas 

lançadas em seu nome. No mérito, requer a procedência dos pedidos 

iniciais para que sejam declarados inexistentes os débitos destacados, 

bem como que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com a inicial, 

vieram os documentos. A inicial foi recebida, oportunidade em que foi 

designada a audiência de conciliação e deferido o pedido da concessão 

da tutela de urgência, cujo cumprimento restou condicionado à prestação 

de caução (id. 10358704). Realizada a audiência de conciliação, as partes 

não chegaram à autocomposição (id. 12310393). Citada, a ré ofertou 

contestação em que defende a regularidade da cobrança, ao argumento 

de que as linhas telefônicas foram canceladas em 23/03/2017 bem como a 

inexistência de ato ilícito, pelo que é indevida a condenação ao pagamento 

de indenização por danos morais (id. 12621351). A autora impugnou a 

contestação (id. 15561675). Instadas a especificarem as provas a 

produzir, a ré requereu o julgamento antecipado da lide (id. 22009466), 

enquanto a autora nada manifestou (id. 23550540). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto do relatório, 

trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais e pedido de tutela provisória proposta por Ame Comércio 

Varejista de Utilidades e Presentes Ltda em face de Oi S/A. Inexistindo 

pedido de produção de outras provas além das já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 

355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), ambos do Código de 

Processo Civil. Infere-se dos autos que a autora era cliente da ré por meio 

das linhas telefônicas de nº. (65) 0457-157 e (65) 0457-157 e solicitou o 

cancelamento dos serviços em 09/03/2016, como se verifica dos e-mails 

de id 9847949 e da reclamação efetuada perante o PROCON/MT em 

15/04/2016 (id. 9847951). Alega a autora que embora tenha efetuado 

diversos pedidos administrativos de cancelamento, as cobranças 

persistiram, bem como que teve seu nome lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito de forma indevida em decorrência dos débitos nos 

valores de R$ 3.963,15 (três mil e novecentos e sessenta e três reais e 

quinze centavos), R$ 608,97 (seiscentos e oito reais e noventa e sete 

centavos), R$ 2.302,96 (dois mil e trezentos e dois reais e noventa e seis 

centavos) e de R$ 3.979,89 (três mil e novecentos e setenta e nove reais 

e oitenta e nove centavos), gerados depois dos pedidos de cancelamento. 

De outro lado, a ré defende a regularidade das cobranças perpetradas, e 

alega que os serviços foram devidamente cancelados em 23/03/2017. 

Assim, cinge-se a controvérsia a saber se são legítimos os débitos que 

ensejaram a inscrição restritiva lançada em nome da autora. In casu, está 

suficientemente demonstrado o fato constitutivo do direto da autora, na 

medida em que comprovou, por meio dos protocolos de atendimento e da 

reclamação perante o PROCON/MT a solicitação de cancelamento dos 

serviços, desde a data de 15/04/2016, enquanto que as inscrições 

restritivas lançadas se referem a débitos gerados em datas posteriores 

(id. 9848029). Em contrapartida, a ré reconhece que apenas atendeu ao 

pedido de cancelamento em 23/03/2017. Assim, verifica-se que a autora 

provou os fatos constitutivos de seu direito. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. De outro lado, a ré não logrou êxito em comprovar a legitimidade 

das cobranças que ensejaram a inscrição do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Com efeito, a responsabilidade da ré é objetiva 

conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo o questionado débito ser declarado inexigível. Além disso, é 

cediço que a inscrição indevida de seu nome junto os órgãos de proteção 

ao crédito atinge a imagem da pessoa jurídica, eis que gera abalo em sua 

credibilidade perante o mercado em que atua. Contudo, no que concerne à 

negativação indevida, em que pese o ato ilícito, por si só, gerar o dever de 

reparação civil pelos danos morais dele decorrentes (in re ipsa), é 

possível observar no extrato acostado à inicial (id. 9848029) a existência 

de diversas pendências financeiras em nome da autora, inclusive em 

datas anteriores à questionada. Ora, a existência de anotações anteriores 

demonstra que a autora estava padecendo de sério abalo de crédito 

perante o comércio, o que desconstitui o dever de indenizar. Este assunto 

foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula n. 

385, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” A par da 

mencionada Súmula, a jurisprudência restou pacificada no sentido de que 

inexiste dano moral decorrente da negativação indevida quando existentes 

restrições anteriores. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE 

COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES DE OUTROS 

DÉBITOS – REPARARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da 

contestação não é prova suficiente da existência do contrato. “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" ( Súmula 385 / STJ ). (N.U 

0001930-34.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020) 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES ( SÚMULA 385 STJ ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, 

são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão 

do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, 

TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA 

DE AÇÕES DISCUTINDO OS DÉBITOS QUE ENSEJARAM OS 

APONTAMENTOS ANTERIORES EXISTENTES EM NOME DA AUTORA – 

SÚMULA 385 DO STJ – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL 

INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a aplicação da 

Súmula 385 do STJ se não há prova nos autos de que o autor ajuizou 
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ações questionando os débitos que originaram os apontamentos 

anteriores existentes em seu nome. A inscrição nos órgãos de restrição 

ao crédito em razão do não pagamento de dívida inexistente configura ato 

ilícito perpetrado pelo credor, e os danos neste caso são presumíveis e 

independem de comprovação para sua configuração. Precedentes do STJ. 

No entanto, se há comprovação de que se trata de devedor contumaz, 

agindo com desídia no cumprimento do seu dever de quitar suas dívidas, a 

negativação de seu nome não é capaz de atingir a sua honra moral e boa 

fama, porquanto neste caso seu crédito já estava abalado em razão de 

sua constante conduta desidiosa, o que afasta a presunção de dano 

moral.” (Ap 94526/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016. Negritei) Desta feita, uma vez demonstrado nos autos que, ao 

tempo do lançamento da negativação indevida, a autora já possuía 

pendências financeiras anotadas em seu CNPJ perante os órgãos de 

proteção ao crédito, incabível a pretensão de indenização por dano moral. 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela provisória proposta por Ame Comércio Varejista de 

Utilidades e Presentes Ltda em face de Oi S/A para DECLARAR 

INEXISTENTES os débitos cobrados pela ré nos valores de R$ 3.963,15 

(três mil e novecentos e sessenta e três reais e quinze centavos), R$ 

608,97 (seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), R$ 2.302,96 

(dois mil e trezentos e dois reais e noventa e seis centavos) e de R$ 

3.979,89 (três mil e novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove 

centavos), vencidos em 14/06/2016 e 14/07/2016. Expeça-se alvará em 

favor da autora para levantamento do valor depositado a título de caução. 

Como a autora decaiu de parte mínima, custas e despesas processuais 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008617-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ANTONIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014980-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039825-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CORREIA ALEIXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027824-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008822-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETLIM DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006253-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDINARA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028803-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISSON ALVES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008237-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003456-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

JACIRA LEITE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para informar o órgão 

empregador da requerente Jacira Leite, para que seja expedido o ofício, 

no prazo legal. Cuiabá, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003456-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

JACIRA LEITE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para informar o órgão 

empregador da requerente Jacira Leite, para que seja expedido o ofício, 

no prazo legal. Cuiabá, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para informar o órgão 

empregador da requerente Alessandra Maria, para que seja expedido o 

ofício, no prazo legal. Cuiabá, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para informar o órgão 

empregador da requerente Alessandra Maria, para que seja expedido o 

ofício, no prazo legal. Cuiabá, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020006-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (REU)

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

PETROJANES STELLATO FILHO (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, enviar o resumo da inicial ao e-mail cba.6civel@tjmt.jus.br a 

fim de proceder a confecção do Edital de Citação/Intimação. Cuiabá, 27 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1059374-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR OAB - MT4352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REQUERIDO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

CELIA DE FREITAS DOS REIS (REQUERIDO)

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS (REQUERIDO)

ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO (REQUERIDO)

ALDEMIR PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

ISAAC MARINO BAVARESCO (REQUERIDO)

CINTIA BAVARESCO (REQUERIDO)

VILSON PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Defiro o pedido Id. 30257392, determinando a redistribuição do feito ao 

juízo de uma das varas da Comarca de Nova Xavantina/MT. Cumpra-se. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010313-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA OAB - GO32670 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES OAB - GO50395 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO BORGES MARQUES OAB - GO31365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, no prazo legal. Cuiabá, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002398-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BARBOSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SIQUEIRA (REPRESENTADO)

 

JANE OLIVEIRA BARBOSA, falecida, representada pelo inventariante do 

espólio, LUIZ HENRIQUE BARBOSA SIQUEIRA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, propôs Ação de Liquidação de Sentença pelo 

Procedimento Comum c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada 

Incidental de Exibição de Documentos em face da YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA – ME (TELEXFREE), pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, depois de sustentar o direito 

de representação do espólio, o for competente, a dispensa de 

recolhimento de custas e pugnar pela gratuidade da justiça, que pagou, 

por meio de back Office (escritório virtual), valores num total de R$ 

37.050,00 à demandada, a fim de adquirir 13 contas Adcentral Family, que 

foram ativadas em seus logins. Diz que os investimentos ocorreram antes 

da decisão proferida na Ação Cautelar Inominada ajuizada em 18.6.2013, 

movida junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na qual foi 

deferido, liminarmente, o bloqueio de toda a verba monetária da empresa, 

em virtude da prática de pirâmide financeira, o que é defeso em nosso 

ordenamento jurídico, conforme Lei 1.521/51, vez que configura crime 

contra a economia popular. Ressalta que, logo após o bloqueio, o 

Ministério Público do Estado do Acre ajuizou Ação Civil Pública, que 

culminou da prolação da sentença de parcial procedência, ora em 

cumprimento, onde restaram declarados nulos todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre os divulgadores e a ré, com a 

determinação de restabelecimento dos contratantes ao estado que se 

achavam antes da contratação. Afirma constar da sentença, ainda, que 

os valores restituídos pela ré aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, 

mais juros legais desde a citação, e que todos esses valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença. Sustenta a necessidade de 

liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código Civil, junta 

documentos para comprovação do vínculo e pede que a demandada 

apresente todas as informações do sistema Back Office contendo os 

dados da vinculação entre as partes, para fim de pagamento do valor 

investido, na importância acima, que deverá ser atualizada e acrescida de 

juros legais e honorários advocatícios. Requer, ainda, em liminar, o 

deferimento do pedido de exibição de documentos. Houve o deferimento 

da gratuidade da justiça e a determinação de intimação da ré para 

apresentar contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença 

no prazo legal previsto no art. 511 do Código de Processo Civil, assim 

como para que exiba os documentos solicitados no prazo legal, nos 

termos do art. 524, §§ 4º e 5º, do CPC. A empresa ré foi devidamente 

citada por correio e não contestou. A parte autora pugna pela declaração 

de revelia, com a consequente penhora no rosto dos autos da ação 

cautelar inominada e expedição de alvará do valor total, conforme cálculo 

judicial realizado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. É o 

relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere nos autos que 

a determinação judicial foi a de liquidação pelo procedimento comum, 

previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação da ré se deu em 

conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de Processo Civil, 

ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, 

assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, embora 

devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no prazo 

legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em e-mail da 

empresa ré, que confirma o seu cadastro, numa demonstração inequívoca 

da verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento 

dos demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de 

modo a concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a de que houve 

aquisição de contas AdCentral Family, por meio da operação de 

movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 

37.050,00. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos 

documentos, que são produzidos ou armazenados exclusivamente no site 

da empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova inicial 

mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credora da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, no 

valor de R$ R$ 37.050,00, que devem ser atualizados a partir do efetivo 

pagamento desse valor, acrescido de juros legais desde a citação, ou 

seja, desde 22.9.2018 (Id 16057693), nos termos do art. 231, I, do CPC, 

com base no título judicial, consistente na sentença proferida nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim 

de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol do espólio da parte autora, representada pelo inventariante Luiz 
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Henrique Barbosa Siqueira no valor de R$ 37.050,00 (trinta e sete mil reais 

e cinquenta centavos), que devem ser atualizados desde a data do 

pagamento por ela efetuado até o efetivo pagamento do crédito pela ré, 

acrescidos de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo 

discriminado a ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao 

disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito 

previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal citado. Condeno a 

parte ré ao pagamento das despesas processuais, deixando de fixar 

honorários advocatícios em virtude da ausência de contencioso. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014132-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às despesas 

de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055043-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056621-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE RABELO CARVALHO OAB - GO31057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036673-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cumpra-se o ordenado na decisão de Id. 25003344.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013977-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014148-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M C ESPOLAOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 
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das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011185-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALED ZIAD OMAIS (EXECUTADO)

JULIANA VILELA OMAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, 

avaliação e depósito deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação da executada e a segunda com o objetivo 

de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja 

quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a executada, o meirinho 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando começará a 

correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal 

(03 dias), munido da segunda via dos mandados, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a executada. Se não forem localizados da penhora, o 

meirinho certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 

será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para 

o pagamento em questão (§ 1º, art. 827, CPC). Caso a executada queira 

embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008386-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOAH MELO DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria, exceto quanto 

às ordens judiciais consideradas urgentes. Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055043-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria, exceto quanto 

às ordens judiciais consideradas urgentes. Cuiabá, 27 de março de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056621-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE RABELO CARVALHO OAB - GO31057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria, exceto quanto 

às ordens judiciais consideradas urgentes. Cuiabá, 27 de março de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059920-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 14.7.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059911-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 14.7.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052847-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO 

HOSPITAL DE CANCER LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD OAB - MT21581/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS OAB - MT12585-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que a audiência de conciliação designada para o 

dia 24.3.2020 foi suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020, redesigno o ato para o dia 14 de julho de 2020, às 

10h30min, a ser realizada pela Central de Conciliação, na sala 3. No mais, 

aguarde-se resposta ao ofício 036/20250 (id. 30155249), que implica o 

cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento 

1018064-97.2019.811.0000. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013967-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013973-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRONILTO TAVARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 
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pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014136-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035786-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FER.ENG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004074-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LEONCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007975-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044908-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUCAS PINHEIRO DE ARAUJO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004324-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

MARISA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005002-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO JONAS PEREIRA MIGUINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 
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Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027766-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIO FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028640-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA CRISTINA DOS SANTOS TIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028640-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA CRISTINA DOS SANTOS TIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015396-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA NET TELECOM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SALIM OAB - SP306387 (ADVOGADO(A))

JOAO BAPTISTA DUARTE OAB - SP243496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENTIUM EST AUREUM EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito das custas de distribuição para expedição da carta 

precatória, no de prazo 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049923-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CONSOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007535-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FRANCISCO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045857-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIOMAR RODRIGUES VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036898-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034808-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045670-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GABRIEL SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045670-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GABRIEL SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004267-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 23/06/2020 Hora: 11:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004267-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 23/06/2020 Hora: 11:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

MATILDE DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA MADALENA BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043768-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIKELE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 
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Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014195-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PIRES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A autora pede, na inicial, a gratuidade da justiça, porém não junta 

aos autos qualquer documento que ateste a impossibilidade de arcar com 

as despesas de ingresso. Desse modo, nos moldes do art. 99, § 2º, do 

CPC, determino seja ela intimada para se manifestar nesse sentido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da pretensão, bem 

como para emendar a inicial, trazendo aos autos cópia do contrato 

estudantil, vez que no corpo da peça constam apenas partes do 

instrumento, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014302-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DINIZ ALVES OAB - MG98771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (REU)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REU)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005191-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE GUIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 23/06/2020 Hora: 12:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005191-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE GUIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 23/06/2020 Hora: 12:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030716-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

CARLOS PRUDENCIO OAB - DF53307 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030716-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

CARLOS PRUDENCIO OAB - DF53307 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034723-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANKA MARIANE SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003077-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO APARECIDO CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014132-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Em complemento à decisão anterior, determino que se cumpra em regime 

de plantão, tendo em vista a urgência e o adiantado da hora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014132-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de diligência, para cumprimento do mandado. Cuiabá, 27 de 

março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008517-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE RODRIGUES DOS SANTOS PREZOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014355-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRA MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1136488 Nr: 25806-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscilla Nery da Silva 

Ferreira Mandes - OAB:22949-MT

 (...) Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Despejo proposta pelo Laboratório Carlos Chagas Ltda em face de Narciso 

Ventura dos Santos, a fim de ordenar, com base no art. 63 da Lei Federal 

n. 8.245/91, a expedição do mandado de despejo, que conterá o prazo de 

trinta dias para desocupação voluntária, deixando de aplicar o prazo 

disposto no § 1°, por conta da condição de idoso da parte ré, condenando 

o demandado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em nome da 

natureza e importância da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, c/c § 8º, do 

CPC, sobrestando, todavia, a exigibilidade da obrigação, com fundamento 

no art. 98, § 3º, do CPC.Julgo improcedentes os pedidos formulados na 

reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, também em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em nome da natureza e importância da causa, 

com fulcro no art. 85, § 2º, c/c § 8º, do CPC, sobrestando, todavia, a 

exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.Por 

fim, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013740-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILSON ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA OAB - MT17038/O 

(ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT13597-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de 

Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais e Tutela Cautelar de 

Urgência” proposta por CLENILSON ALMEIDA SANTOS, qualificado nos 

autos, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em antecipação 

de tutela, ordem judicial que garanta a suspensão das cobranças 

indevidas das faturas de R$ 1.414,80 e R$ 1.429,71, ambas com 

vencimento em 28.2.2020, bem como a não suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na residência do autor ou a negativação do seu nome. O 

consumidor pede a assistência judiciária gratuita e diz ser proprietário do 

imóvel onde está instalada a unidade consumidora de energia 6/255286-7, 

cujo medidor foi trocado em julho de 2019, sem o seu conhecimento, tendo 

apenas recebido uma mensagem posterior, em 3.3.2020, informando que 

havia faturas em atraso, bem como solicitando o pagamento, sob pena de 

suspensão do serviço e inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Alega ter buscado informações a respeito, visto não possuir 

contas em atraso, ocasião em que recebeu uma carta com a cobrança de 

R$ 2.844,51, referente a uma suposta recuperação de consumo, por ter 

sido constado desvio de energia no ramal de entrada, tendo a ré exigido o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Afirma não ter sido notificado 

anteriormente acerca desse débito, tampouco da inspeção no 

equipamento, que resultou na cobrança, o que traduz ilegalidade e abuso 

por parte da ré. Pede, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de 

seja suspensa a cobrança indevida, que não ocorra a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua residência ou a negativação do 

seu nome. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. É o 

necessário. Decido. Apesar da descrição “cautelar de urgência”, o pedido 

não está ancorado no art. 305, do CPC, mas no art. 300, que prevê a 

concessão da tutela de urgência quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste, o que se 

passa a verificar. Os documentos que instruem a inicial retratam os fatos 

alegados pelo autor acerca da cobrança por recuperação de consumo de 

energia de meses anteriores, bem como de que o medidor foi inspecionado 

e constatado desvio de energia no ramal de entrada (id. 30642838), nisso 

residindo a probabilidade do direito, visto que as faturas se referem a 

períodos anteriores, não podendo, portanto, ensejar a suspensão do 

fornecimento de energia. O perigo de dano, por sua vez, se verifica na 

própria natureza do serviço, tido como essencial, cuja falta, 

indubitavelmente, poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao autor, o que 

demonstra a plausibilidade da concessão da medida urgente no que se 

refere à não suspensão dos serviços. O mesmo não se pode dizer em 

relação à suspensão da cobrança, pois nesse ponto ainda não se 

vislumbra a probabilidade do direito, que está a depender da fase 

instrutória. Caso contrário, a ré estaria sendo responsabilizada antes 

mesmo de ser ouvida ou de ser verificada a regularidade da recuperação 

de consumo, o que é inviável em sede de cognição sumária. Mesmo 

porque a carta questionada foi emitida em 9.3.2020, com prazo de 30 

(trinta) dias para interposição de recurso, de modo que o autor ainda 

poderá discutir administrativamente a regularidade da conduta da ré e 

também por essa razão, não há se falar em negativação do nome do 

consumidor, tendo em vista que os débitos ainda pendem de discussão 

administrativa. Assim, defiro parcialmente a antecipação de tutela, 

determinando que a requerida não interrompa o fornecimento de energia 

na unidade consumidora n. 6/255286-7, de titularidade do autor ou inclua o 

seu nome nos órgão de proteção ao crédito, em decorrência do débito 

aqui discutido, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias. 

Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do 

CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de 

comprovação do fato negativo alegado na petição inicial (não teve 

consumo), e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da 

defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, 

condição que o requerente ostenta na demanda, inegavelmente, 

determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o 

requerido a fazer prova de que a cobrança é devida. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14 de julho 

de 2020, às 10h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital – sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027766-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIO FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de janeiro de 2018, às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014132-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cuida-se de “Ação Revisional de Contrato por Onerosidade Excessiva 

pelo Rito Ordinário com Pedido de Concessão de Tutela Provisória 

Antecedente ‘initio litis’ e ‘inaudita altera pars’”, ajuizada pela COMERCIAL 

AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado 

devidamente qualificada nos autos, em face da PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada nos autos, pelas razões fáticas e jurídicas expostas na inicial. 

A autora afirma atuar no ramo de revenda varejista de combustíveis 

automotivos e demais produtos e serviços afins e contar, atualmente, com 
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25 filiais, tendo, cada uma, firmado com a ré contratos denominados 

“Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil”, deles constando 

que deveriam adquirir com exclusividade os produtos fornecidos pela ré, 

especialmente combustíveis de petróleo e etanol, conforme item 2.3 do 

contrato de adesão. Afirma que todas vêm cumprindo regiamente os 

contratos e que, por força da Resolução 812/2020, publicada em 23 de 

março, precisamente em seu art. 5º, “os revendedores varejistas de 

combustíveis automotivos deverão funcionar, no mínimo, de segunda-feira 

a sábado, das 7:00 às 19:00 horas, com base no art. 22, inciso XI, da 

Resolução ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013”, ficando limitado, assim, 

o horário de funcionamento das unidades filiais da autora enquanto 

durarem as medidas temporárias de enfrentamento do vírus (novo 

Coronavírus). Argumenta que, além disso, O Governador do Estado de 

Mato Grosso editou o Decreto Estadual 407, de 16 de março de 2020, 

seguido de outros Decretos Estaduais (413/2020, 419/2020, 420/2020 e 

421/2020), que estabelecem providências de combate ao vírus, tais como 

o isolamento social completo, com impedimento de aglomeração de 

pessoas em espaços públicos e privados e restrição de várias atividades 

empresariais, como fechamento de shopping centers, feiras, cinemas, 

clubes, missas, cultos, bares, escolas públicas e privadas, eventos 

públicos e privados, restaurantes, academias e do comércio em geral. No 

mesmo sentido o Decreto Municipal 7.839/2020. Sustenta que todas as 

restrições culminaram na redução drástica da circulação de automóveis 

na cidade onde estão localizadas as filais e, consequentemente, na 

dramática queda das vendas de combustíveis nos últimos dias, conforme 

relatório de vendas juntado, assim noticiado em matéria veiculada pela 

Folha de São Paulo. Invoca o item 7.1 das cláusulas contratuais, que 

admite a suspensão do contrato nas hipóteses de ocorrência de caso 

fortuito e força maior, e pede, liminarmente e no mérito, ordem judicial para 

que possa adquirir combustíveis de outras distribuidoras que não a ré, na 

medida em que os preços praticados por outras distribuidoras são muito 

menores que aqueles exercidos pela empresa demandada. Fala em 

possibilidade jurídica do pedido com base na teoria da imprevisão (cláusula 

rebus sic stantibus), lembra sobre a função social do contrato, 

fundamenta sobre a onerosidade excessiva para justificar a revisão 

contratual, com suporte no art. 478 do Código Civil e, ainda, no art. 317 do 

aludido diploma legal. Além disso, tece sobre as disposições legais que 

repelem a cláusula de exclusividade em condições de normalidade, aponta 

o disposto nos artigos 20 e 170 da Constituição Federal e salientam sobre 

a necessidade de interpretação dos contratos na forma mais favorável à 

parte aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil e, por fim, com 

fulcro no art. 303 do CPC, pede seja concedida a tutela provisória de 

urgência antecipada em caráter antecedente, liminarmente e sem ouvir a 

parte contrária, consistente em permitir que as filiais da autora adquiram 

combustíveis de outras distribuidoras que não a ré. É o relatório. Decido. 

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para 

a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente 

(art. 300, § 2º, CPC). Em se tratando de pedido provisório de urgência 

antecipada, em caráter antecedente, ou seja, com apoio no art. 303 do 

Código de Processo Civil, como se extrai da pretensão externada na peça 

inaugural, pressupõe-se que a tutela antecipada pleiteada não vem junto 

com a tutela final almejada, tanto que a parte pode limitar-se ao 

requerimento da primeira, apenas indicando o pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou 

do risco ao resultado útil do processo, exatamente como faz aqui a autora. 

A documentação carreada aos autos permite constatar, notadamente por 

meio dos chamados “relatórios de venda por bico”, uma drástica redução 

no consumo de combustível quando comparados os mesmos dias da 

semana ao longo do mês de março do corrente ano, verificando-se ser de 

62% a queda desse consumo, o que confirma o alegado na petição inicial 

e coincide com o recente período de isolamento das pessoas em casa, 

com o fechamento do comércio, dos bares e restaurantes, dos shoppings 

centers, das escolas, das repartições públicas, enfim, com o 

encerramento abrupto das mais variadas atividades sociais, para 

funcionamento apenas dos serviços indispensáveis à coletividade, 

impactando no esvaziamento das ruas e demais logradouros públicos e, 

obviamente, na diminuição da circulação de veículos por toda a cidade, 

tudo por força das recomendações e imposições do Poder Público, a 

exemplo dos decretos estaduais e municipais citados pela autora, alusivas 

ao combate do denominado Covid-19, o novo Coronavírus. Essa 

constatação é retratada no noticiário dos jornas, rádios, televisões, na 

internet e nas redes sociais diariamente e, no caso específico versado 

nesta demanda, se pode conferir na matéria jornalística anexada à peça 

de abertura, não havendo dúvidas, por ser público e notório, que a 

pandemia vem provocando efeitos significativos, quando não 

devastadores, na economia dos países, a ponto de mobilizar seus 

governantes a lançarem mão de medidas emergenciais de socorro às 

empresas e à população, como forma de evitar ou amenizar os impactos 

negativos na vida de todos, decorrentes das atitudes tomadas, 

inicialmente, em prol da proteção à saúde pública. Inegável, assim, a 

situação de anormalidade e imprevisibilidade pintada pela autora, por mais 

que se pudesse tentar prever o que estaria para acontecer desde os 

primeiros sinais da gravidade da onda viral verificadas do outro lado do 

mundo, cabendo reproduzir aqui, nesse sentido, o Enunciado 17 do CEJ 

acerca da interpretação dada aos “motivos imprevisíveis” dos quais fala o 

art. 317 do Código Civil, que permite ao juiz corrigir o valor de uma 

prestação quando sobrevier desproporção acentuada entre o valor devido 

e o do momento de sua execução: “A interpretação da expressão ‘motivos 

imprevisíveis’, constante do art. 317 do novo Código Civil, deve abarcar 

tanto causas de desproporção não previsíveis, como também causas 

previsíveis de resultados imprevisíveis”. O art. 478 do Código Civil, 

lembrado pela parte autora, também ampara a pretensão vestibular ao 

assinalar a possibilidade de resolução contratual, bem mais que a revisão 

almejada com a ação em apreço, quando as prestações de uma das 

partes se tornarem excessivamente onerosas ou com extrema vantagem 

para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, conforme se observa no cenário que estamos a vivenciar. 

Infere-se dos autos que os próprios contratos mencionados pela autora já 

haviam lançado a possibilidade de sua suspensão na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, segundo se colhe do item 7.1, não 

havendo como dissociar o inusitado momento de paralisia mundial para o 

combate à pandemia do fenômeno capaz de justificar o emprego da 

expressão motivo de força maior. Desse modo, folga constatar na 

narrativa desenvolvida pela autora, na fundamentação jurídica e nos 

documentos que instruem a peça que a parte conta com o requisito da 

probabilidade do direito ao buscar a suspensão momentânea, enquanto 

durar o estado de anormalidade imposto pelos decretos estaduais e 

municipais, dos efeitos do item 2.3 dos contratos, que estabelecem a 

aquisição com exclusividade, pelas unidades filiais da demandante, dos 

produtos fornecidos pela ré, especialmente combustíveis de petróleo e 

etanol, ante a alegação de que outras distribuidoras vêm praticando 

preços muito menores do que os da ré, o que também resulta 

suficientemente demonstrado nos autos. O perigo de dano é manifesto por 

tudo que já se decorreu até aqui, uma vez que a permanência do quadro 

situacional demonstrado pela parte autora, ou seja, a submissão ao 

contrato de adesão que obriga suas filiais a pagarem mais pelos 

combustíveis, por força da cláusula contratual de exclusividade, dentro de 

um cenário de incertezas no campo da economia e na capacidade de 

absorção da crise no âmbito administrativo, por meio das medidas e dos 

tratamentos de saúde, que resulta na continuidade do confinamento e do 

pouco movimento de veículos nas ruas, pode impor prejuízos financeiros 

inestimáveis aos que atuam no ramo de comercialização de combustíveis. 

Por fim, atento ao que prescreve o art. 300, § 3º, do Código de Processo 

Civil, cabe registrar que a medida pleiteada não sofre o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a parte contrária poderá, se 

o caso, pleitear o pagamento de eventuais prejuízos injustos e indevidos. 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, em caráter antecedente, a fim de conferir permissão às filiais 

da autora para adquirirem combustíveis (gasolina aditivada, gasolina, 

etanol e diesel) de outras distribuidoras além da ré enquanto perdurarem 

os efeitos dos Decretos Estaduais 407/2020, 413/2020, 419/2020, 

420/2020 e 421/2020 e do Decreto Municipal 7.839/2020 e a ordem de 

isolamento social e de fechamento geral do comércio, cumulativamente. 

Cite-se e intime-se a parte ré para cumprir a decisão e, querendo, 

oferecer contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, na forma 

requerida. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 

334 do CPC, em face da impossibilidade momentânea dessa providência 

por conta da suspensão das atividades presenciais no Poder Judiciário, 

cujas atividades vêm sendo exercidas por meio do sistema de 

“teletrabalho”, em decorrência das medidas de segurança à saúde, 

provocadas pelo Covid-19, o novo Coronavírus. A parte autora deverá 

cumprir o disposto no art. 303, § 1º, I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 135 de 900



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014303-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com “Ação 

Desconstitutiva de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada” 

endereçado a Vara da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso desta 

Comarca, contudo foi distribuído erroneamente a este juízo. Assim, 

determino imediatamente a redistribuição da ação a uma das Varas da 

Fazenda Pública. Cumpra-se e intime-se, com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024898-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL VERISSIMO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. DORIVAL VERÍSSIMO DA ROCHA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 17.4.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida não apresentou resposta ao seu 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir, enfatizando ter sofrido 

fratura de clavícula e outras escoriações, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como a fixação dos honorários conforme § 8º, do art. 85, do CPC, caso o 

valor da indenização não ultrapasse a metade do valor máximo 

indenizável. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de conclusão do processo administrativo. 

Quanto ao mérito, diz que e a parte autora, proprietária do veículo, sequer 

pagou o seguro DPVAT, de modo que não há que se cogitar em receber a 

indenização garantida nos casos de invalidez, morte ou reembolso de 

despesas médicas, salientando não haver prova de que o acidente tenha 

sido causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência 

declarado unilateralmente não possui força probante e, que, além disso, 

sequer foi juntado laudo do IML. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou 

a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial e concorda com o 

resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de conclusão do processo administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 
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de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a não conclusão do processo administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, 

portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em ombro 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 
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CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, o autor junta documento médico 

descrevendo o atendimento dado à vítima na ocasião do sinistro, inclusive 

em conformidade com o boletim de ocorrência, não restando dúvida 

quanto aos fatos descritos na inicial, cabendo pontuar também, ser 

dispensável laudo do IML como prova do acidente e do dano decorrente, 

tendo em vista que o referido documento é exigência exclusiva para o 

caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro esquerdo, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Quanto ao argumento da requerida de 

que o veículo possuía pendência de pagamento do prêmio do seguro, 

impõe-se esclarecer que a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório 

por parte do proprietário do veículo envolvido em sinistro não é motivo 

para a recusa do pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do 

STJ, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” . 

Esse entendimento aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, 

independentemente de ser ou não proprietário do veículo, segundo se 

confere dos arestos a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA 

PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – 

PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte autora não ter 

alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento 

da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. 

no DJE 5.8.2019) – destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – 

ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO 

EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA 

DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO 

EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe 

a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo 

para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de comprovação da quitação do prêmio no momento 

do acidente para fazer jus à indenização securitária. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Dorival Verissimo da 

Rocha na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), exceto em relação ao reembolso que deverá 

incidir desde a data da despesa. Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041177-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LOURDES CAMBRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MARLI LOURDES CAMBRI, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais” em 

face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, igualmente qualificada, 

objetivando, em síntese, ser indenizado pelos danos morais e materiais 

sofridos em decorrência da má prestação de serviços ofertados pela 

requerida. Relata ter adquirido bilhetes aéreos da ré para viajar no dia 12 

de setembro de 2018, trecho Porto Alegre – Cuiabá, com retorno 

programado para o dia 20 de setembro 2018, com embarque somente com 

bagagem de mão, tendo realizado o check-in pela internet, a fim de evitar 
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imprevistos. Conta que o voo deveria ter saído as 6h25min e, por isso, 

chegou com antecedência de 40 minutos, porém foi impedida de embarcar 

e obrigada a pagar a quantia de R$ 300,00 por uma nova passagem, cujo 

embarque ocorreria somente às 15h, ou seja, teria que esperar por 10 

horas. Por ser idosa e não dispor de conforto para esperar, indagou a 

requerida se poderia adquirir passagem em outra companhia para reduzir 

o tempo de espera, o que foi feito, mediante o pagamento de R$ 1.226,58, 

sem que houvesse ressarcimento dos valores já pagos à ré. Narra que ao 

retornar para Cuiabá os transtornos continuaram, visto que ao invés de 

sair às 11h40min, como havia sido programado, o voo partiu somente às 

13h, fazendo conexão em Guarulhos e chegando ao destino somente às 

20h20min, culminando na perda do ônibus que a levaria ao destino final, 

tendo novamente que adquirir outra passagem. Por essa razão, pede a 

procedência do pleito, com a condenação da ré ao pagamento dos danos 

materiais suportados no valor de R$ 487,00, mais os danos morais de R$ 

10.000,00. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Em 

despacho inaugural foi deferida a gratuidade da justiça e determinada a 

citação da requerida, bem como a inversão do ônus da prova. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, tendo em vista a discordância da parte 

autora com a proposta de acordo ofertada pela ré. Em contestação a ré 

sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a empresa 

responsável pelas passagens é a Gol Linhas Aéreas S/A, alegando, no 

mérito, que a autora adquiriu suas passagens por meio de milhas do 

programa “Smiles” e por não ter chegado a tempo para o embarque, 

mesmo devidamente advertida, teve de desembolsar a quantia de R$ 

300,00 referente ao show, sendo que o contrário não foi comprovado nos 

autos. Quanto ao atraso no retorno, diz que foi ínfimo e decorreu do alto 

índice de tráfego na malha aeroviária por conta da manutenção da 

aeronave, fazendo com que não houvesse tempo hábil para a conexão 

prevista, mas que a passageira foi prontamente acomodada em outro voo 

até o destino final, salientando que o serviço de controle do espaço aéreo, 

por questões óbvias de segurança, é prestado exclusivamente pela União. 

Por isso, alega ser indevido o dano material pretendido, bem como a 

indenização moral, visto que o atraso não foi significativo, devendo o feito 

ser julgado improcedente. A peça veio acompanhada de alguns 

documentos. A autora, em impugnação, reitera o pleito inicial, pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado, pois não se vislumbra a necessidade de produção 

de outras provas, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Antes, porém de adentrar o mérito, sobre a preliminar de ilegitimidade 

passiva, cumpre assinalar que nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, como bem esclarecido por ela própria, a 

empresa Gol Linhas Aéreas S/A, a quem diz pertencer a responsabilidade 

pelo tráfego aéreo, compõe o grupo Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, 

ora ré, de modo que ambas respondem solidariamente por eventual falha 

na prestação de seu serviços. Por essa razão, rejeito a preliminar. Quanto 

ao mérito, como se infere do relato acima, todo o narrado pela autora na 

inicial acerca do atraso nos vôos tanto de ida como de volta, além da taxa 

cobrada e da passagem de ônibus adquirida em decorrência do atraso, 

são incontroversos, segundo se observa da documentação que instrui a 

lide, somada à ausência de contestação nesse ponto, na medida em que a 

ré se atém a sustentar, sem prova alguma, que parte dos fatos se deu por 

culpa exclusiva da passageira e outra por motivos alheios à sua vontade. 

É o que se verifica dos bilhetes de passagem aéreas e terrestre e da 

resposta ao pedido de reembolso, do que resulta clara a falha na 

prestação dos serviços ofertados pela ré que, além de impedir a autora e 

embargar, exigiu pagamento de taxa, sem que houvesse utilização do 

bilhete e, ainda, incorreu em atraso no voo de volta fazendo com que a 

chegada, que estava prevista para as 16h15min, acontecesse somente às 

20h, culminando na perda do ônibus que levaria a autora até o destino 

final. Some-se a isso todo o sofrimento experimentado pela idosa durante 

a espera e a troca de voo/conexão, sobretudo por ter se programado para 

a viagem com antecedência, esperando que tudo aconteceria dentro do 

previsto. A requerida, por sua vez, não demonstrou que, de fato, o atraso 

se deu por motivos alheios à sua vontade, tampouco que empreendeu 

todos os esforços para, ao menos, suavizar o sofrimento da autora, ônus 

que lhe incumbia. Nesse sentido, considerando que a fornecedora do 

serviço não logrou êxito na desconstituição dos fatos descritos na inicial, 

sobretudo os danos suportados pela autora e, considerando ainda, as 

circunstâncias nas quais se deram os fatos, que ultrapassaram a esfera 

do mero dissabor, resta configurado o dever de indenizar, decorrente da 

própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de seus 

serviços, sobretudo por tratar de responsabilidade objetiva, conforme 

dispõem os artigos 932, III e 933, ambos do Código Civil[1]. No mesmo 

rumo, o Código de Defesa do Consumir, em seu art. 14, assim estabelece: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Oportuno mencionar aqui o entendimento da doutrina sobre o tema: “O 

fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro[2]. Não longe disso, caminham os 

tribunais pátrios, segundo julgados a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO 

– INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS – FALTA ASSISTÊNCIA DA 

COMPANHIA AÉREA – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 141/2010-ANAC – 

CDC – APLICABILIDADE – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE VRG LINHAS 

AERES S.A DESPROVIDO - PROVIDO O RECURSO INERPOSTO POR 

ISABELLE ANTONIO DE FREITAS. 1. Nos contratos de prestação de 

transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se 

como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro 

preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, 

nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990. 2. A responsabilidade do 

transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – 

que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o 

passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim 

de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua 

bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço 

de transporte. 3. O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços 

responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. Ausente 

qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o 

fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente 

caso, restou configurado. 5. O quantum da indenização por danos morais 

deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (TJMT N.U 

0002450-82.2015.8.11.0041 – Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Serly 

Marcondes Alves, j. 31.1.2018, p. 5.2.2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – BAGAGEM 

ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA 

AÉREA –FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência consolidada pelo 

STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui 

relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do 

artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil 

objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra 

desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 

(dez mil reais).” (TJMT - N.U 1000598-40.2017.8.11.0007 - Primeira Câmara 

de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.5.2018, p. 

5.6.2018) Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da 

requerida de indenizar a autora pelos danos sofridos, resta fixar o valor a 

ser indenizado a título de danos morais, cumprindo destacar que, de 

acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, 
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segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a 

ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a 

humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e da 

ofendida. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os 

fatos, as condições econômicas da requerente e as da empresa, atento, 

ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o 

visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de 

serviço aéreo e, por outro lado, do vitimado, para que não se configure o 

locupletamento ilícito, mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título 

de dano moral no valor pretendido pelo autor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), dentro, portanto dos parâmetros visualizados acima. Do mesmo 

modo, por todo o arrazoado até aqui, o reembolso pelos danos materiais 

suportados pela autora mostra-se devido, vez que pagou taxa por serviço 

que sequer foi utilizado (R$ 300,00) e foi obrigada a adquirir nova 

passagem de ônibus para chegar ao destino final (R$ 187,75), conforme 

comprovantes. Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na 

inicial, afim de condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos 

morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser 

corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), bem como os danos materiais no valor de R$ 

487,75 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), 

corrigido pelos mesmos índices, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do 

STJ), aplicando-se a ambos os valores juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com 

suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Art. 932. São também 

responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por 

seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 

lhes competir, ou em razão dele; Art. 933. As pessoas indicadas nos 

incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 

responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. [2] 

CAVALIERI, Sérgio Filho, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: 

Malheiros Editores, 2003, p. 402
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Autos n. 1027239-89.2019.8.11.0041 – PJE TIAGO ALVES DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 25.5.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de punho e membro 

superior esquerdo e demais lesões a serem apuradas em perícia judicial. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Ao final, para fins de prequestionamento em caso 

de indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida, pede, preliminarmente, a 

alteração do polo passiva da lide pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A, conforme Resolução n. 154/2006, bem como que o 

valor da causa deve ser adequado ao proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, inépcia da inicial e o cerceamento de defesa, em virtude 

da falta de documentos necessários à instrução da lide, bem como a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalidade o pedido e impugna a documentação inicial, ao argumento 

de que há divergência nas assinaturas contidas na procuração e em 

documento pessoal. Quanto ao mérito, sustenta não haver prova acerca 

da invalidez, , pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo 

causal entre a suposta lesão e o acidente de transido, tendo em vista que 

o registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, não possuindo 

força probante. Sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, 

em caso de procedência do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer 

após essa comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a 

Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão 

incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial e pugna 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. O autor não se opõe ao 

resultado obtido no laudo pericial e pede sejam os honorários fixados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). As partes não se opuseram ao resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 
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inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Outra sorte não assiste à requerida no que se 

refere à inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, contrário 

ao afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada de documentos 

suficientes ao deslinde da demanda, segundo se infere da certidão de 

ocorrência do SAMU e da documentação médica Ids. 21111144 e 

21111145. Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre 

assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Quanto à divergência apontada pela requerida nas 

assinaturas do autor contidas em documentos pessoais e na procuração, 

impende esclarecer que, apesar de não serem idênticas, a assinatura da 

CNH e no documento da Avaliação Médica, há semelhança nas rubricas, 

não se visualizando indício de irregularidade. Além disso, é certo que 

qualquer dúvida a esse respeito ficou devidamente sanada quando da 

realização da perícia judicial, em audiência de conciliação, na qual se fez 

presente o autor, acompanhado do advogado constituído nos autos. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência do SAMU e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em punho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins 

de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

punho esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda da de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 75% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 
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destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Tiago 

Alves Dos Santos na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007700-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1007700-40.2019.8.11.0041 – PJE JANETE APARECIDA DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 02.1.2019 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura do pé, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, 

do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

falta de requerimento administrativo, bem como a inépcia da inicial , por 

não conter documentos essenciais ao ajuizamento da ação. No mérito, diz 

que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, 

pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado 

unilateralmente não possui força probante e refuta a pretensão de 

indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que 

a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se pronunciarem acerca da perícia médica realizada, que 

apurou lesão parcial e incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação, a 

parte autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da 

ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se opuseram ao 

resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 
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em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que se refere à 

inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, contrário ao 

afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada de documentos 

suficientes ao deslinde da demanda, segundo se infere da documentação 

médica e do boletim de ocorrência. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 
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Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

no pé esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, "in verbis": “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do pé 

esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos pés corresponde a 

50%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se 

justa e adequada a fixação de 50% de 50% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 
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destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Janete 

Aparecida Da Silva na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

de c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que quando o 

valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te 

adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, 

os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, não sendo 

aplicável aqui as normas do art. 86, do CPC, em virtude do princípio da 

causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013411-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1013411-60.2018.8.11.0041 – PJE MARIA APARECIDA DE LIMA, 

qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança da Indenização 

Decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores De Vias Terrestres – DPVAT" em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 15.11.2016 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido fratura da membro inferior direito e no joelho, fazendo, assim, 

jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, 

sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de comprovação da formalização e 

negativa ao pedido administrativo, pugnando, por isso, pela extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No 

mérito, diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que 

a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o 

nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito 

descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência 

elaborado unilateralmente não possui força probante. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). A audiência de 

conciliação restou inexitosa. Em despacho saneador, as preliminares 

foram afastadas, bem como ordenada a realização de perícia médica 

judicial, que se realizou, tendo o laudo sido conclusivo no sentido de que a 

parte requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta por 

lesão no membro inferior esquerdo avaliada em 75%. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Tendo as 

preliminares sido afastadas em despacho saneador e não havendo 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), impõe-se a 

análise do mérito, o que ora se passa a fazer, assinalando-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 
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de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que o documento anexado 

aos autos, consistente em boletim de ocorrência e documentos médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

no joelho direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de 

forma parcial e definitiva as funções do joelho direito, quantificada em 

75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

quadril, joelho ou tornozelo corresponde a 25%, logo, considerando que a 

lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Maria Aparecida De Lima na Ação de Cobrança da 

Indenização Decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores De Vias Terrestres – DPVAT em 

face da Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 
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580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, 

quanto à fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação 

for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Expeça-se o 

alvará em favor do Sr. Perito. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008526-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FLORIANO LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1008526-66.2019.8.11.0041 – PJE REINALDO FLORIANO LIRA, 

qualificado nos autos, propôs “ Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório 

DPVAT por Invalidez” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 23.7.2017 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser evidente o 

interesse de agir, vez que a requerida vem exigindo no processo 

administrativo documentos não previstos em lei, impedindo a regulação do 

sinistro. Diz fazer jus ao pagamento da indenização, em razão da fratura 

do tornozelo, requerendo, assim, a procedência do pleito, com 

condenação da requerida ao pagamento das verbas de sucumbência, 

pugnando, ainda, pela inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida, pede, preliminarmente, a 

alteração do polo passiva da lide pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A, conforme Resolução n. 154/2006, bem como que o 

valor da causa deve ser adequado ao proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

requerimento administrativo, enfatizando que o pedido está pendente de 

finalização. Quanto ao mérito, sustenta não haver prova acerca da 

invalidez, , pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de transido, tendo em vista que o 

registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, não possuindo força 

probante. Sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, em 

caso de procedência do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após 

essa comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a 

Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão 

incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

impugnação à contestação, a parte autora refuta as teses da defesa e 

reitera os termos da inicial, concordando com o laudo pericial e pugna pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 
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esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 
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processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e em laudo médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no tornozelo 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

tornozelo direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo corresponde a 

25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Reinaldo Floriano Lira na 

Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002705-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1002705-81.2019.8.11.0041 – PJE AGENOR RODRIGUES 

TAVARES, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, sofreu um acidente de trânsito fraturando o platô tíbia 

direita, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Invoca a aplicação da teoria 

da dinamização do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de 

Processo Civil, com a inversão do ônus da prova. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, 

sustenta não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado 

laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de trânsito, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado 

unilateralmente, não possuindo força probante. Pede, enfim, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. As partes não se opuseram ao laudo. Em impugnação à 

contestação, a parte autora reitera os termos da inicial e pugna pela 

condenação da ré em litigância de má-fé É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 
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da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

como bem argumenta o autor, o montante atribuído foi de “até” R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é correto, visto que a 

quantificação da lesão e, consequentemente, o valor da 

indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência e documentos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no joelho 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 
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Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

joelho direito, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). No que tange ao argumento de que a requerida deverá 

ser condenada como litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a 

configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do 

CPC, faz-se necessária a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar 

que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé 

exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta 

esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha 

sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Agenor 

Rodrigues Tavares na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012126-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADORACY DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAY CARVALHO DIAS OAB - MT24376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. TOMMY JOSÉ DE SOUZA CARVALHO, qualificado nos autos, 

representado por sua curadora Adoracy de Souza Carvalho, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

24.12.2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade permanente, segundo atestam os documentos anexados 

aos autos. Relata ter sido encaminhado pelo SAMU ao Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá, onde foi constatada fratura da tíbia direita e 

traumatismo crânio encefálico grave. Conta que há mais de 30 dias 

requereu, junto à requerida Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a 

indenização que lhe era devida, porém sequer foi aberto o sinistro, 

enfatizando, ainda, ter desembolsado despesas médicas no valor de R$ 
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2.985,14, que deve ser reembolsado em até R$ 2.700,00. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como a fixação dos honorários em percentual 

de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC), 

ressalvada as hipóteses do § 8º do referido artigo, ocasião em que 

deverão ser fixados por apreciação equitativa. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão total em estrutura neurológica 

(100%). Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa, conforme proveito econômico pretendido. Quanto ao mérito, se 

insurge contra o reembolso das despesas médicas, alegando que a 

indenização não abarca tratamento ofertado pelo SUS e que a nota fiscal 

juntada aos autos diz respeito a produtos nutricionais não indenizáveis. 

Aduz que, em caso de condenação, o quantum a ser fixado deve ser 

apurado conforme a tabela inserta na atual redação da Lei 6.194/74, uma 

vez que a referida norma claramente fala em pagamento até R$ 13.500,00 

para os casos de invalidez permanente. Pede, ainda, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e concorda 

com o resultado obtido na perícia, enquanto que a ré nada falou. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No 

que tange ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 mais R$ 2.700,00 referente ao reembolso de despesas 

médicas, não há se falar em retificação do valor da causa fixado R$ 

16.200,00, mesmo porque sem a quantificação da lesão não é possível 

atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Observa-se que os documentos anexados aos autos 

demonstram claramente os fatos descritos pelo autor, desde o primeiro 

atendimento, conforme certidão de ocorrência do DAMU, boletim de 

ocorrência e laudos médicos, que, ao contrário do afirmado pela 

requerida, comprovam a ocorrência dos danos decorrentes de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado 

com perda total da estrutura neurológica (100%), o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos. Desta 

feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez total do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetada de forma total e definitiva as funções da estrutura 

neurológica (100%), assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional total descrita corresponde a 100%, logo, revela-se justa e 

adequada a fixação do teto máximo indenizável de R$ 13.500,00. No que 

tange aos danos emergentes – DAMS, pontue-se que a nova redação do 

art. 3º da Lei n.º 6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei N.º 11.482/07, prevê o 

respectivo reembolso em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

desde que devidamente comprovadas as despesas. Na espécie, o 

conjunto probatório é suficiente a comprovação de que os medicamentos 

e produtos adquiridos foram para tratamento da lesão sofrida em acidente 

de trânsito, vez que as notas fiscais contidas em Id. 18902303 estão 

relacionadas ao histórico clínico do autor. Portanto, não resta dúvida 

acerca da responsabilidade da seguradora pelo reembolso de valores 

despendidos pelo autor com despesas decorrentes da lesão indenizável. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Tommy José 

de Souza Carvalho, representado por Adoracy de Souza Carvalho na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), mais o reembolso das 

despesas médicas, no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), acrescido de correção, na forma acima, mais juros de 1% ao mês, 

a partir do desembolso. Condeno-, ainda, a requerida, ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 8º, do 

art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010552-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GARCIA VELASCO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. CLARICE GARCIA VELASCO, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Ordinária de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

24.12.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 
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incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida não 

apresentou resposta ao seu requerimento, sendo flagrante o interesse de 

agir, enfatizando ter sofrido fratura no ombro direito e algumas 

escoriações, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. Pede, 

pois, a procedência do pleito, bem como a fixação dos honorários em 20% 

sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada e deferida a 

gratuidade da justiça. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo 

as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de conclusão do processo administrativo, 

além da irregularidade na representação processual da autora, em virtude 

da ausência de data na procuração e impugna a gratuidade da justiça. 

Quanto ao mérito, diz não haver prova de que o acidente tenha sido 

causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência 

declarado unilateralmente não possui força probante e, que, além disso, 

sequer foi juntado laudo do IML. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou 

a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial e concorda com o 

resultado obtido na perícia. Na sequência, a ré junta comprovante de 

pagamento dos honorários periciais. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de conclusão do processo administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a não conclusão do processo administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Sobre a 

irregularidade na procuração, é certo que a ausência de data no 

instrumento de mandato não invalida a outorga, sobretudo porque o 

patrono da requerente compareceu em audiência conciliatória e perícia 

médica, acompanhando a parte, sanando, desse modo, qualquer dúvida 

quanto à representação de sua cliente. Por fim, no tocante à impugnação à 

gratuidade da justiça, impõe-se salientar que, segundo a regra contida no 
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art. 4º da Lei Federal n. 1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia 

os benefícios da justiça gratuita que produza prova de sua condição 

financeira e econômica insuficiente para arcar com o pagamento das 

custas e das despesas processuais, bastando que afirme não estar “em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem 

compreendido que, havendo dúvidas acerca da declaração de 

hipossuficiência, pode a assistência judiciária gratuita ser revogada, 

cabendo “ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação 

de sua incapacidade financeira, em especial, comprovantes de 

rendimentos e declarações de imposto de renda”[1] e à parte contrária 

provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

revogação dos benefícios de assistência. Assim o entendimento da 

doutrina: “A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de 

pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, 

deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem 

comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela 

situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita 

situação e empresário, proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 

1562) No caso em comento, a requerida limita-se a deduzir a ausência de 

comprovação de renda da autora como não comprovação da 

hipossuficiência, sem qualquer prova de que ela reúna condições de arcar 

com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o 

de sua família. Desse modo, a declaração de hipossuficiência somada à 

cópia da CTPS da autora mostra-se suficiente a comprovar que, de fato, 

ela não poderá pagar as despesas processuais sem comprometer o seu 

sustento. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e 

em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado 

com sequelas em ombro direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a autora junta documento médico 

descrevendo acidente automobilístico, inclusive em conformidade com o 

boletim de ocorrência, não restando dúvida quanto aos fatos descritos na 

inicial, cabendo pontuar também, ser dispensável laudo do IML como prova 

do acidente e do dano decorrente, tendo em vista que o referido 

documento é exigência exclusiva para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial descrita corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Clarice Garcia Velasco Rodrigues na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

exceto em relação ao reembolso que deverá incidir desde a data da 

despesa. Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor 

da condenação, como neste caso, cumpre assinalar que a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. Expeça-se alvará em favor do 

perito pra levantamento dos honorários periciais. P.I.C. [1] (TJ/MT - AI 

21123/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 

j. 6.8.2014, p. no DJE 14.8.2014)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044014-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIA COELHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. FRANCINEIA COELHO RODRIGUES, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 15.6.2018, sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 
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documentos anexados aos autos. Diz que em virtude da lesão sofrida faz 

jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da invalidez, 

enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 

11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da inversão do 

ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo pugnando, 

por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, sustenta não haver prova acerca 

da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo 

causal entre a suposta lesão e o acidente de transido, tendo em vista que 

o registro de ocorrência foi elaborado depois do acidente e com base em 

declarações unilaterais, não possuindo força probante. Defende a 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, além da fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, em caso de condenação. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se pronunciarem acerca da 

perícia médica realizada, que apurou lesão parcial e incompleta, 

quantificada em 50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido no 

laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. No que tange à 

inconstitucionalidade alegada pela requerente que, em suma, se refere ao 

uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar que tal 
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argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, via 

controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu 

ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os princípios 

da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e ficha de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada 

com sequelas no ombro esquerdo, o que foi confirmado na perícia médica 

realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 
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DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do ombro esquerdo, quantificadas em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

parcial corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso em 

tela foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 25%, que resulta em R$ 1.687,50. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Francineia Coelho Rodrigues, na Ação 

de Cobrança proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007762-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. C. F. (AUTOR(A))

FERNANDO FILIPIN LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. K. F. C. F, menor, representada por seu genitor Fernando Filipin 

Lopes, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 28 de dezembro de 2017 sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante 

o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz 

ter sofrido politrauma, polifratura e fartura do braço, fazendo, assim, jus 

ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, 

assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados 

em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor da 

causa, caso o direito reconhecido seja irrisório, conforme § 8º, do art. 85, 

do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo. Quanto ao 

mérito, diz não haver prova de que o acidente tenha sido causado por 

veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse acidente e o dano 

sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência declarado unilateralmente 

não possui força probante e, que, além disso, sequer foi juntado laudo do 

IML, se insurgindo contra a pretensão de indenização por danos morais. 

Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do 

processo sem resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, 

ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), bem como pela condenação da ré em litigância de 

má-fé. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao 

pagamento da indenização conforme quantificação da lesão apurada em 

perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 
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indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 
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ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em histórico médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em cotovelo 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a autora junta histórico médico 

descrevendo o atendimento recebido na ocasião do sinistro, não restando 

dúvida quanto aos fatos descritos na inicial, cabendo pontuar também, ser 

dispensável laudo do IML como prova do acidente e do dano decorrente, 

tendo em vista que o referido documento é exigência exclusiva para o 

caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

cotovelo esquerdo, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Por fim, quanto à condenação da parte autora 

em litigância de má-fé, assinale-se que a jurisprudência tem adotado o 

entendimento de que, ao distorcer a verdade dos fatos, a parte se porta 

de forma temerária e desleal ao devido processo, incorrendo, assim, nas 

condutas previstas no art. 80, do CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A 

aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige dolo específico, 

perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune 

indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente 

protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 906.269, Min. Gomes de 

Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub judice, a autora alega que 

a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando que não houve 

protocolo do processo administrativo, apesar de ter provado o contrário, 

faltando com a verdade processual com a única e exclusiva finalidade de 

prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o protocolo trazido com a 

inicial foi direcionado ao Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT e não à Porto Seguro Companhia de Seguros e CIA S/A, 

embora o pedido tenha sido protocolado em sua sucursal, de modo que 

não há falar em má-fé processual simplesmente porque a ré nega haver 

registro de sinistro em seu sistema. Mesmo porque, o fato de existir 

registro físico do pedido não significa dizer que houve regularidade na 

documentação ou na formalidade do requerimento, de modo que não há 

falar má-fé processual. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por K. F. C. F, representada por seu genitor Fernando Filipin 

Lopes na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), exceto em relação ao reembolso que deverá 

incidir desde a data da despesa. Quanto à fixação da verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, cumpre 

assinalar que a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que 

seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 
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profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, condeno a requerida ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como 

de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG AC 10000181377185001 – Rel. Roberto 

Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012712-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARCIONEI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

IGOR MARCIONEI DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 12 de agosto de 

2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Esclarece, inicialmente, que a ré não ofertou resposta ao seu 

pedido administrativo, bem como ser facultado ao segurado propor a ação 

no foro de domicílio do réu e diz ter sofrido fratura em membro superior 

esquerdo – tórax e face, requerendo, por isso, a procedência do pleito, a 

fim de ser indenizado no montante de 40 salários mínimos. Pede, ainda, 

sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

alegando, ainda, a não apresentação dos documentos necessários à 

regulação do sinistro, estando pendente o processo administrativo, 

pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito e diz que o 

boletim de ocorrência contido nos autos não possui força probante, vez 

que foi elaborado tardiamente. No mérito diz ser imprescindível a produção 

de prova pericial, a fim de averiguar a invalidez permanente descrita e, 

que, em caso de condenação, deve se observada, obrigatoriamente, a 

Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão 

incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido. 

Em impugnação à contestação, o autor refuta as teses da defesa e reitera 

os termos da inicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de conclusão do processo administrativo, cumpre 

assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 
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demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desta feita, tendo a 

requerida contestado o pleito, não há se falar em falta de interesse de 

agir. Quanto ao boletim de ocorrência, tido por ineficaz pela ré, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação do aludido registro quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). Desse modo, o boletim só perderá sua validade se inexistir nos 

autos documentos que corroborem os fatos nele descritos, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, 

afastada a alegação da requerida de que o registro feito unilateralmente é 

insuficiente à comprovação do acidente. Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrentes de acidente de veículo e se coadunam no relato 

do fato, comprovando também o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas em punho esquerdo, o que foi confirmado na 

perícia médica realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Enfim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do punho esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Sobre o pedido de que a indenização 

seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a 

modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, 

por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei 

nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser determinadas conforme 

valores fixos e não mais em salários mínimos, segundo se infere da 

transcrição a seguir e também mencionada pelo próprio autor em peça 

primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] 

Assim, para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se 

aplica os parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se 

infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na 

vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT 

deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do 

sinistro.” (N.U 0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito 

Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) 

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM 

CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA 

LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM 

AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No 

caso dos autos o autor sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já 

estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do pedido 

está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 

6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Igor Marcionei da Silva na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e DAM proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto à fixação da verba honorária, quando 

for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, cumpre assinalar que 

a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Desse modo, condeno a requerida ao pagamento das despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com 
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suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, não sendo aplicável aqui as 

regras do art. 86, do CPC, em virtude do princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada 

pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011045-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIA TRINDADE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ANTÔNIO MARIA TRINDADE DE SOUZA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 27 de julho 

de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Esclarece, inicialmente, que a ré não ofertou resposta ao seu 

pedido administrativo, bem como ser facultado ao segurado propor a ação 

no foro de domicílio do réu e diz ter sofrido fratura em membro superior 

esquerdo – tórax e face, requerendo, por isso, a procedência do pleito, a 

fim de ser indenizado no montante de 40 salários mínimos. Pede, ainda, 

sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

alegando, ainda, a não apresentação dos documentos necessários à 

regulação do sinistro, estando pendente o processo administrativo, 

pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito e diz que a 

inicial é inepta por ausência de documentos necessários ao 

processamento do feito. No mérito diz não haver prova do nexo de 

causalidade, bem como de identificação da placa do veículo envolvido no 

acidente, não se podendo afirmar que ele estava acobertado pelo seguro 

DPVAT. Alega que, em caso de condenação, a indenização deverá ser 

fixada conforme quantificação da lesão apurada em perícia médica 

realizada nos autos e diz ser impossível vincular a indenização ao salário 

mínimo. Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. Em impugnação à 

contestação, o autor refuta as teses da defesa e reitera os termos da 

inicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de conclusão do processo administrativo, cumpre 

assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 
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agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desta feita, tendo a 

requerida contestado o pleito, não há se falar em falta de interesse de 

agir. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrentes 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas em joelho direito, o que foi confirmado na 

perícia médica realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Enfim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do joelho direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Sobre o pedido de que a 

indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, 

com a modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro 

Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente 

convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser 

determinadas conforme valores fixos e não mais em salários mínimos, 

segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada pelo 

próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte;”[1] Assim, para os sinistros ocorridos a partir 

dessa alteração, não mais se aplica os parâmetro anteriores, conforme 

salário mínimo, segundo se infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À 

ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se 

tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização 

decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do 

sa lá r io  mín imo v igente  na  da ta  do  s in i s t ro . ”  (N .U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Por fim, quanto ao argumento da requerida de que 

o veículo não possuía placa, não se sabendo, por isso, se o automóvel era 

ou não acobertado pelo seguro DPVAT, assinale-se que a identificação do 

veículo sinistrado é irrelevante, diante do caráter social do seguro, não 

trazendo, a lei, a obrigatoriedade dessa identificação como requisito para 

a cobertura do seguro. Até porque, a inadimplência do prêmio do seguro 

obrigatório por parte do proprietário do veículo envolvido em sinistro não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme Súmula nº 

257 do STJ, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” . Esse entendimento aplica-se a toda e qualquer vítima de 

acidente, independentemente de ser ou não proprietário do veículo, 

segundo se confere dos arestos a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 

DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte 

autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do 

ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. 

no DJE 5.8.2019) – destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – 

ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO 

EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA 

DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO 

EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe 

a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo 

para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de comprovação, mediante identificação do veículo 

(placa), da quitação do prêmio no momento do acidente para fazer jus à 

indenização securitária. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 

o pedido formulado por Antônio Maria Trindade de Souza na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT e DAM proposta em face da Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

- (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 
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T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, não sendo aplicável aqui as regras do art. 86, do CPC, em virtude 

do princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.
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ELISANGELA ALVES DE FARIAS, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 30.4.2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida não 

apresentou resposta ao seu requerimento, sendo flagrante o interesse de 

agir, enfatizando ter sofrido fratura no em joelho esquerdo e pé direito, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. Pede, pois, a 

procedência do pleito, com a condenação da ré ao pagamento da verba 

securitária mais danos morais no importe de R$ 15.000,00, bem como a 

fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, caso o 

direito a indenização da parte autora ultrapasse a metade do máximo 

indenizável, ou seja, o máximo indenizável é de R$ 13.500,00 ou na forma 

do parágrafo 2º, caso seja superior. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada e deferida a 

gratuidade da justiça. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo 

as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesões parciais 

incompletas, quantificada em 75% e 25% Em contestação, a requerida 

pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 

154/2006, bem como adequação do valor da causa ao proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de pedido administrativo. 

Quanto ao mérito, diz não haver prova de que o acidente tenha sido 

causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência 

declarado unilateralmente não possui força probante e, que, além disso, 

sequer foi juntado laudo do IML. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou 

a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial e concorda com o 

resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAPFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 
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modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, não 

há se falarem falta de interesse de agir. No que tange ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 mais danos morais de R$ 

15.000,00, não há se falar em retificação do valor da causa fixado R$ 

28.500,00, mesmo porque sem a quantificação da lesão não é possível 

atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e ficha de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada 

com sequelas no joelho esquerdo e no pé direito, o que foi confirmado na 

perícia médica realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesões parciais incompletas, quantificadas em 75% e 25%, 

respectivamente. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 
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mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do joelho esquerdo, quantificada em 75% e 

do pé direito, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as 

perdas anatômicas e/ou funcionais parciais correspondem a 25% (joelho) 

e 50% (pé), logo, considerando que as lesões no caso em tela foram 

quantificadas em 75% e 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 25% e 25% de 50%, que resulta em R$ 4.218,75, que é a 

somatória das lesões (R$ 2.531,25 + R$ 1.687,50) No tocante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Elisangela Alves de Faria, 

na Ação de Cobrança proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.218,75 (quatro 

mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o pequeno valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020459-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ALEXANDRINO PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1020459-70.2018.8.11.0041 – PJE JONAS ALEXANDRINO 

PEREIRA RIBEIRO, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

14.3.2018, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz que em virtude da lesão sofrida faz jus ao 

pagamento integral da indenização, sem graduação da invalidez, 

enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 

11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. Pede, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 167 de 900



assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da inversão do 

ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa. O requerido não contestou o pleito, conforme se infere da 

certidão de Id. 20449889. Em despacho saneador foi ordenada a 

realização de perícia médica judicial, que se realizou, tendo o laudo sido 

conclusivo no sentido de que a parte requerente apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta por lesão no membro inferior direito 

avaliada em 50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido no 

laudo. A parte requerida, mesmo após o despacho saneador, apresentou 

a contestação. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Assinale-se, de início, que o requerido Porto Seguro, apesar de citado e 

de ter comparecido à audiência de conciliação, não contestou o pleito, o 

que faz presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

requerente, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 

Independentemente da revelia ora reconhecida, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

em membro inferior direito, o que foi confirmado na perícia médica 

realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções de membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão no caso em tela foi quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura para cada 

uma delas, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). No que tange à inconstitucionalidade alegada pela parte 

requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 
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mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Jonas Alexandrino Pereira Ribeiro na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que quando o 

valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te 

adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, 

os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Expeça-se o 

alvará em favor do Sr. Perito. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010913-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. REGINA MARIA DE ARRUDA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 15 de 

dezembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura do braço, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só ocorra 

mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor da causa, caso o 

direito reconhecido seja irrisório, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de prova de que foram apresentados os documentos 

necessários no processo administrativo. Quanto ao mérito, diz não haver 

prova de que o acidente tenha sido causado por veículo ou mesmo do 

nexo de causalidade entre esse acidente e o dano sofrido, enfatizando 

que o boletim de ocorrência declarado unilateralmente não possui força 

probante e, que, além disso, sequer foi juntado laudo do IML, se insurgindo 

contra a pretensão de indenização por danos morais. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, 

pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 169 de 900



que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de apresentação da documentação no processo 

administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 
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5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em prontuário médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em ombro 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a autora junta histórico médico 

descrevendo o atendimento recebido na ocasião do sinistro, não restando 

dúvida quanto aos fatos descritos na inicial, cabendo pontuar também, ser 

dispensável laudo do IML como prova do acidente e do dano decorrente, 

tendo em vista que o referido documento é exigência exclusiva para o 

caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, 

arequerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro direito, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial descrita corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25. Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. No tocante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Regina Maria de Arruda, 

na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 
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invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o pequeno valor da condenação, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018610-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SOUZA BRANDAO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1018610-29.2019.8.11.0041 – PJE THIAGO DE SOUZA 

BRANDÃO SENA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

19.12.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura em membro inferior e 

superior direito, requerendo, por isso, a procedência do pleito, com a 

condenação da requerida ao pagamento do seguro no montante de 40 

salários mínimos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre 

o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida, pede, preliminarmente, a adequação do valor da causa 

conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, inépcia da 

inicial por ausência de documentos indispensáveis ao deslinde da 

demanda e ausência do requerimento administrativo. Quanto ao mérito, 

sustenta não haver prova acerca da invalidez, , pois sequer foi juntado 

laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de transido, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado 

unilateralmente, não possuindo força probante. Sustenta a necessidade 

de produção de prova pericial e, em caso de procedência do pleito, diz 

que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da invalidez, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo 

sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em impugnação à contestação, a parte autora refuta as teses da 

defesa e reitera os termos da inicial, concordando com o laudo pericial e 

pugna pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto ao 

primeiro ponto, que nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a parte demandante pretende 

receber a quantia de até 40 salários mínimos, por assim entender devido, 

não há se falar em retificação do valor da causa fixado nessa quantia, 

calculada conforme valor do salário mínimo no momento da distribuição da 

ação. Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir 

valor exato do proveito econômico pretendido. Quanto à ausência de 

requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 
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itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, além de a parte autora ter 

comprovado a protocolização do requerimento administrativo, houve 

contestação, não havendo, desse modo, que se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Outra sorte não assiste à requerida no que se refere à inépcia da inicial e 

ao cerceamento de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio 

devidamente acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da 

demanda, segundo se infere da documentação médica e do boletim de 

ocorrência. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e em laudo médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no ombro 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 
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DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em salários mínimos, 

impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das 

indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 

340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações 

passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em 

salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também 

mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Thiago De Souza Brandão Sena na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em face da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat Ltda, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. 

[2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.
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Autos n. 1027809-75.2019.8.11.0041 – PJE RODRIGO ARAGÃO DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro – 

DPVAT por Invalidez” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 5.5.2019 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser evidente o 

interesse de agir, vez que a requerida vem exigindo no processo 

administrativo documentos não previstos em lei, impedindo a regulação do 

sinistro. Diz fazer jus ao pagamento da indenização, em razão da lesão em 

seu ombro direito, requerendo, assim, a procedência do pleito, com 

condenação da requerida ao pagamento das verbas de sucumbência, 

pugnando, ainda, pela inversão do ônus da prova. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência do requerimento administrativo. 

No mérito, diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez 

que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar 

o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito 

descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência 

elaborado unilateralmente não possui força probante. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 
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partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Em impugnação à contestação, a parte 

autora refuta as teses da defesa e reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

de fato não consta pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 
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RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no ombro direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do ombro direito, 

quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos). Quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pelas partes, cabe assinalar 
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que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Rodrigo Aragão De Oliveira na Ação de Cobrança do 

Seguro – DPVAT por Invalidez proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDIJANY NUNES VILAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. CIDIJANY NUNES VILAR, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 27 de setembro de 2017 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da mão, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em 20%, caso o direito reconhecido seja 

superior à metade do teto máximo indenizável ou na forma do § 8º, do art. 

85, do CPC, caso seja inferior. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, diz não haver prova de que 

o acidente tenha sido causado por veículo ou mesmo do nexo de 

causalidade entre esse acidente e o dano sofrido, enfatizando que o 

boletim de ocorrência declarado unilateralmente não possui força probante 

e, que, além disso, sequer foi juntado laudo do IML, se insurgindo contra a 

pretensão de indenização por danos morais. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, 

pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). As preliminares foram afastas no despacho saneador, 

não tendo as partes pleiteados por produção de outras provas. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 
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do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em prontuário médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em mão 

direita, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, o autor junta histórico clínico descrevendo 

o atendimento recebido na ocasião do sinistro, não restando dúvida 

quanto aos fatos descritos na inicial, cabendo pontuar também, ser 

dispensável laudo do IML como prova do acidente e do dano decorrente, 

tendo em vista que o referido documento é exigência exclusiva para o 

caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da mão 

direita, quantificadas em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 70% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.362,50. Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Cidijany Nunes Vilar, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017282-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOMINGOS VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1017282-64.2019.8.11.0041 – PJE CLEITON DOMINGOS VEIGA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 19.2.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura do pé, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, 

do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse processual, ao argumento de que a parte autora 

nunca formalizou pedido administrativo na forma alegada, sendo comum 

os patronos da parte demandante comparecer à sua sucursal para fazer 

protocolos infundados com o objetivo de recorrer diretamente ao judiciário. 

No mérito, diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez 

que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar 

o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito 

descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência 

elaborado unilateralmente não possui força probante e refuta a pretensão 

de indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, 

que a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a 

incidir a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 25%. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicia inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação 

dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não 

se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 
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jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no pé direito, 

o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 
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laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do pé 

direito, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Referente à proibição da requerida de comunicar-se 

com o autor extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, 

uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte 

autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, 

sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo 

salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão 

deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a 

pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 

da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de 

má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar 

com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, 

para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos 

autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Cleiton 

Domingos Veiga na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de 

c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000955-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DA SILVA FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 181 de 900



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MAYCON DA SILVA FURTADO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 1º de abril de 2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

ter sofrido trauma na mão esquerda, tendo se submetido a procedimento 

cirúrgico para reconstrução dos tendões, que resultou em sequelas, 

merecendo, por isso, receber a indenização securitária, conforme a 

proporção da invalidez que, no seu entender, é de R$ 9.450,00. Diz que a 

ré se nega responder o seu pedido administrativo e pede a procedência 

do pleito, com a condenação da seguradora ao pagamento, ainda, das 

custas e despesas processuais, além dos honorários fixados em R$ 

3.000,00. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada e deferida a gratuidade da justiça. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como adequação do valor da 

causa ao proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a ausência 

de pedido administrativo. Quanto ao mérito, diz não haver prova de que o 

acidente tenha sido causado por veículo ou mesmo do nexo de 

causalidade entre esse acidente e o dano sofrido, enfatizando que o 

boletim de ocorrência declarado unilateralmente não possui força probante 

e, que, além disso, sequer foi juntado laudo do IML. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e 

concorda com o resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 
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[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, não 

há se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e certidão de ocorrência do SAMU, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas na mão esquerda, o 

que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções da mão esquerda, quantificada em 25%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 

70%, logo, considerando que as lesões no caso em tela foram 

quantificadas em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70%, que resulta em R$ 2.362,50. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Maycon da Silva Furtado, na Ação de Cobrança 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019965-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVERI PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1019965-74.2019.8.11.0041 – PJE ALVERI PAZ, qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro – DPVAT por Invalidez” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

22.5.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser evidente o interesse de 

agir, vez que a requerida vem exigindo no processo administrativo 

documentos não previstos em lei, impedindo a regulação do sinistro. Diz 

fazer jus ao pagamento da indenização, em razão da fratura do ombro e 

demais lesões, requerendo, assim, a procedência do pleito, com 

condenação da requerida ao pagamento das verbas de sucumbência, 

pugnando, ainda, pela inversão do ônus da prova. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência do requerimento administrativo. 

No mérito, diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez 

que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar 

o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito 

descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência 

elaborado unilateralmente não possui força probante. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 
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saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação, a parte autora reitera 

os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

de fato não consta pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, além de a parte autora ter 

comprovado a protocolização do requerimento administrativo, houve 

contestação, não havendo, desse modo, que se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 
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IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no ombro direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do ombro direito, 

quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 
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descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso, pleiteado pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Alveri Paz na Ação de Cobrança do Seguro – DPVAT por Invalidez 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044965-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARCELLI DE MOURA SANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

DAYANE MARCELLI DE MOURA SANTI, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 21 de abril de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata ter colidido frontalmente com 

outro veículo e ter sido socorrida pelo SAMU, tendo sido diagnosticada 

com algia em ombro esquerdo e fratura no dedo do pé esquerdo. Alega 

que seu pedido administrativo não foi atendido, não lhe restando 

alternativa senão pleitear judicialmente a indenização securitária que lhe é 

devida até o teto de R$ 9.450,00 mais o reembolso das despesas médicas. 

Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da requerida ao 

pagamento, ainda, dos danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00 

e honorários de 20% sobre o valor da condenação. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, no mérito, que a 

autora estava inadimplente com o prêmio, não fazendo jus à indenização 

do seguro obrigatório. Diz não haver prova de que o acidente tenha sido 

causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência 

declarado unilateralmente não possui força probante e, que, além disso, 

sequer foi juntado laudo do IML, se insurgindo contra a pretensão de 

indenização por danos morais. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, a autora reitera os termos da inicial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise da preliminar arguida pela requerida, cabendo salientar não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 
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desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Rejeito, portanto, a 

preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em certidão de ocorrência do SAMU e BO, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em pé direito, o que 

foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada 

aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada 

em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a autora junta histórico médico 

descrevendo o atendimento recebido na ocasião do sinistro, não restando 

dúvida quanto aos fatos descritos na inicial, cabendo pontuar também, ser 

dispensável laudo do IML como prova do acidente e do dano decorrente, 

tendo em vista que o referido documento é exigência exclusiva para o 

caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do pé 

direito, quantificadas em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial descrita corresponde a 50%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50. No tocante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Quanto ao argumento 

da requerida de que a autora não havia quitado o prêmio, impõe-se 

esclarecer que a inadimplência do seguro obrigatório por parte do 

proprietário do veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento 

aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser 

ou não proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade da quitação do prêmio no momento do acidente para 

fazer jus à indenização securitária. Por fim, sobre o reembolso das 

despesas médicas, impende salientar que, apesar de a autora fazer 

alusão a isso no corpo da inicial, não há qualquer pedido nesse sentido, 

de modo que não há o que analisar. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Dayane Marceli de Moura Santi, na 
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Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o pequeno valor da condenação, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C.
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Autos n. 1020719-16.2019.8.11.0041 – PJE AQUINO DE LIMA BARROS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 29.1.2019 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura no membro 

superior esquerdo e na face, requerendo, por isso, a procedência do 

pleito, com a condenação da requerida ao pagamento do seguro no 

montante de 40 salários mínimos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados 

em 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. 

Em despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, ainda, a 

inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis ao deslinde 

da demanda e ausência do requerimento administrativo e ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo. Quanto 

ao mérito, sustenta não haver prova acerca da invalidez, , pois sequer foi 

juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o 

acidente de transido, tendo em vista que o registro de ocorrência foi 

elaborado unilateralmente, não possuindo força probante. Sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência do 

pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da 

invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação à contestação, a parte 

autora refuta as teses da defesa e reitera os termos da inicial, 

concordando com o laudo pericial e pugna pelo julgamento antecipado da 

lide. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

cumprindo salientar, quanto ao primeiro ponto, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até 40 salários mínimos, por assim entender devido, não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado nessa quantia, calculada conforme 

valor do salário mínimo no momento da distribuição da ação. Além disso, 

sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento 

administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 
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PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, além de a parte autora ter 

comprovado a protocolização do requerimento administrativo, houve 

contestação, não havendo, desse modo, que se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Outra sorte não assiste à requerida no que se refere à inépcia da inicial e 

ao cerceamento de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio 

devidamente acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da 

demanda, segundo se infere da documentação médica e do boletim de 

ocorrência. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 
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inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e em laudo médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da mão 

esquerda, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no 

caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em salários mínimos, 

impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das 

indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 

340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações 

passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em 

salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também 

mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Thiago De Souza Brandão Sena na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia. de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 
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advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002848-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VICTOR HUGO DANTAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de junho de 2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido 

politrauma, polifratura e fratura da clavícula, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, 

a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em 20%, 

caso o direito reconhecido seja superior à metade do teto máximo 

indenizável ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, caso seja inferior. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, haver pendências no processo administrativo. Quanto 

ao mérito, diz não haver prova de que o acidente tenha sido causado por 

veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse acidente e o dano 

sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência declarado unilateralmente 

não possui força probante. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou 

a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da 

verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à não conclusão do processo administrativo, cumpre assinalar que 

o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 
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se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a pendência administrativa não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em prontuário médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em ombro 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, o autor junta histórico clínico descrevendo 

o atendimento recebido na ocasião do sinistro, não restando dúvida 
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quanto aos fatos descritos na inicial. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções do ombro esquerdo, 

quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional parcial descrita corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação 

de 50% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Victor Hugo Dantas de Oliveira, na 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto à fixação da verba honorária, quando 

for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, cumpre assinalar que 

a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Desse modo, condeno a requerida ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 

85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021226-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1021226-74.2019.8.11.0041 – PJE ELISANGELA BENEDITA DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 31.1.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido 

fratura de membro superior direito e esquerdo e membro inferior esquerdo, 

requerendo, por isso, a procedência do pleito, com a condenação da 

requerida ao pagamento do seguro no montante de 40 salários mínimos. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado 

da causa. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, ausência de interesse de agir em razão da 

falta de requerimento administrativo. Quanto ao mérito, sustenta não haver 

prova acerca da invalidez, , pois sequer foi juntado laudo do IML, 

tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de transido, 

tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, 

não possuindo força probante. Sustenta a necessidade de produção de 

prova pericial e, em caso de procedência do pleito, diz que a condenação 

deverá ocorrer após essa comprovação da invalidez, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em impugnação à contestação, a parte autora refuta as teses da 

defesa e reitera os termos da inicial, concordando com o laudo pericial e 

pugna pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto ao 

primeiro ponto, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 
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argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia de até 40 salários mínimos, por assim entender devido, 

não há se falar em retificação do valor da causa fixado nessa quantia, 

calculada conforme valor do salário mínimo no momento da distribuição da 

ação. Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir 

valor exato do proveito econômico pretendido. Quanto à ausência de 

requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, além de a parte autora ter 

comprovado a protocolização do requerimento administrativo, houve 

contestação, não havendo, desse modo, que se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 
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do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e em laudo médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da mão 

esquerda, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no 

caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em salários mínimos, 

impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das 

indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 

340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações 

passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em 

salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também 

mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Elisangela Benedita Da Silva na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia. de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o 
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valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008343-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 1º de dezembro de 

2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e retirada de órgãos vitais, fazendo, assim, 

jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, 

assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados 

em 20%, caso o direito reconhecido seja superior à metade do teto máximo 

indenizável ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, caso seja inferior. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, no mérito, não haver prova de que o acidente tenha sido 

causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência 

declarado unilateralmente não possui força probante e, que, além disso, 

sequer foi juntado laudo do IML. Requer, por fim, o acolhimento da 

preliminar arguida e no mérito a improcedência do pedido. Pede, ainda, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da 

inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida pela 

requerida, cabendo salientar não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 
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juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em prontuário médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em 

seguimento da estrutura abdominal, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, o autor junta histórico 

clínico descrevendo o atendimento recebido na ocasião do sinistro, não 

restando dúvida quanto aos fatos descritos na inicial, cabendo pontuar 

também, ser dispensável laudo do IML como prova do acidente e do dano 

decorrente, tendo em vista que o referido documento é exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem 

se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da 

estrutura abdominal, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 100% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 6.750,00. Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Adriana Borges Souza da Matta, na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 

(seis mil, setecentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 20% 

sobre o valor da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, que 

não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado 

pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 
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SAMMARINA CURADO, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 18 de março de 

2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da perna e do joelho, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, 

a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em 20%, 

caso o direito reconhecido seja superior à metade do teto máximo 

indenizável ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, caso seja inferior. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa, conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de pedido administrativo. 

Quanto ao mérito, diz não haver prova de que o acidente tenha sido 

causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência 

declarado unilateralmente não possui força probante e, que, além disso, 

sequer foi juntado laudo do IML, se insurgindo contra a pretensão de 

indenização por danos morais. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou 

a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da 

verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 
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vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. No que tange ao valor 

da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, 

pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa 

será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 mais R$ 

15.000,00 referente ao danos morais, não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado R$ 28.500,00, mesmo porque sem a quantificação 

da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico 

pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em prontuário médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em membro 

inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 
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indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a autora junta histórico médico 

descrevendo o atendimento recebido na ocasião do sinistro, não restando 

dúvida quanto aos fatos descritos na inicial, cabendo pontuar também, ser 

dispensável laudo do IML como prova do acidente e do dano decorrente, 

tendo em vista que o referido documento é exigência exclusiva para o 

caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, 

arequerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções de 

membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No tocante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Sammarina Curado, na 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o pequeno valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012544-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES ALMEIDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do cálculo elaborado pela contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026386-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDJAILSON APARECIDO GOMES FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, tendo em vista, que até o momento não houve a citação da 

2ª parte requerida, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010447-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Havendo diferença de custas a ser recolhida, intime-se a parte requerente 

para no prazo de 15 dias, comprovar nos autos o recolhimento da 

diferença das custas de distribuição, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (artigo 290 do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032047-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LEITE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Elaborado o cálculo, digam as partes em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010810-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINA MACIEL (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1011040-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LUIS RECH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO (REU)

 

Certifico que, encaminho novamente intimação da parte requerente, para 

proceder à distribuição da carta precatória expedida nos autos ID 

28552825, bem como comprovar sua distribuição

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006411-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA THAISE DO AMARAL OAB - RS60730 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027413-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MESSER OAB - SP206886 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040334-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE REIS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040121-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WILKERSON DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

Encaminho intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044339-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RABELO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040868-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041034-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA NUNES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046418-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044259-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSON RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005094-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANDERSON DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (Autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de 

ID.30009922.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004336-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS WEILER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUI DOS SANTOS BORGES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1004336-94.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, O andamento 

processual está paralisado há mais de 30 dias por inércia da parte Autora, 

sendo que a parte Requerida ainda não foi citada, cujo requisito constitui 

um dos pressupostos de validade para o desenvolvimento regular do 

processo. A par disso, INTIME-SE PESSOALMENTE A PARTE AUTORA por 

carta com aviso de recebimento (AR) para no prazo de 05 dias promover 

o andamento do feito (SUMULA 216 STF), consignando a advertência que 

o silêncio implicará no abandono da causa e o processo será extinto. 

Decorrido o prazo sem manifestação da parte Autora, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003412-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MAYARA VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1003412-15.2020.8.11.0041 (HG) VISTOS, PROCESSO 

CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO – ARTIGO 

1.209,§2º DA CNGC/TJMT. Decorrido o prazo para atendimento ao 

chamado judicial, quando A PARTE AUTORA não promover os atos e 

diligências que lhe incumbir e o processo ficar paralisado por mais de 

30(trinta) dias: A) INTIMAR a parte AUTORA PESSOALMENTE (SUMULA 

216 STF), para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do artigo 485, III e §1º, do CPC. 

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte Autora, voltem os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013876-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EAGLE-EYE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA APARECIDA DE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

RODOLFO LEITE OAB - 283.212.298-16 (REPRESENTANTE)

ARIADNE MARA SANTOS SIMANTOB OAB - SP278305 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1013876-98.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. No mesmo prazo, deverá a Requerente esclarecer a 

presença dos requisitos legais para a apreciação da tutela provisória por 

este juízo, sob pena de indeferimento do pedido. Após, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013842-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013842-26.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 17 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013867-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013867-39.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, Defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013968-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013968-76.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013872-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013872-61.2020.8.11.0041 (LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas Condominiais, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Não havendo nos autos pedido de 

gratuidade a ser analisado, intime-se a parte Requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o respectivo comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014041-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA COELHO PELEGRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014041-48.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, Defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013836-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS XAVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013836-19.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013888-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013888-15.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 05 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042125-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIM RODRIGUES CAFRUNE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1042125-30.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, INTIMEM-SE a parte Autora 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca dos 

pedidos do Id.29401209, a fim de evitar decisão surpresa. Decorrido o 

prazo assinalado, voltem conclusos para análise da manifestação e 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013948-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ROBERTO JORDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013948-85.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 
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relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

Defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013953-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA PAULA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013953-10.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014038-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GABRIEL VANSAN ALBUQUERQUE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014038-93.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014084-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DE PINHO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014084-82.2020.8.11.0041 (LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014095-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON CORREA BOAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014095-14.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Sabe-se que a cópia do 

requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste 
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razão para a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Diante do exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, para posterior prosseguimento do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade tratando-se o requerente de pessoa autônoma, deverá o 

Requerente, trazer para os autos cópia da Declaração de Imposto de 

Renda, documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência, ou 

ainda, no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que 

o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014150-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FERNANDES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014150-62.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte Requerente assistido 

pela Defensoria Pública, requerendo a gratuidade da Justiça, alegando 

falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 

O pedido vem instruído com os documentos indispensáveis, preenchendo 

os requisitos essenciais. Assim, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 

99 do CPC, DEFIRO a parte Requerente a Gratuidade da Justiça. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, a secretaria para 

agendamento de data para realização de audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil. Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se a parte 

requerente, ressaltando que a Defensoria Pública gozará de prazo em 

dobro para todas as suas manifestações processuais e o prazo tem início 

com a intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1 e 186, § 1º, ambos 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014167-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMANO APARECIDO MONTEIRO E MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014167-98.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013890-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013890-82.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas Condominiais, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Não havendo nos autos pedido de 

gratuidade a ser analisado, intime-se a parte Requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o respectivo comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013929-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE ALBUQUERQUE SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, designo o dia 14/07/2020, às 08:30 - 08:59 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 
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Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353390 Nr: 23919-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES, SARA CRISTINA DE 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, MADALENA TEIXEIRA - OAB:13018, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, trazer aos autos, 

dados bancários para expedição de alvará

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001885-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AGUSTINHO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

incerto e não sabido (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002275-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA GONCALVES MELO CAVALHEIRO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1002275-95.2020.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para emendar o pedido inicial, a fim de comprovar a 

ausência de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. Importa grafar que 

pedidos de gratuidade constituem proporção considerável dos feitos 

ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a 

necessidade de critério desse benefício, como exigência de uma justiça 

administrável, que possa autosustentar materialmente, atingir os seus 

elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente àqueles que 

efetivamente não possam despender nenhuma quantia para fazer nascer 

e movimentar um processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, 

com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por 

ora o pedido de gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte 

Requerente para no prazo de 15 (quinze) dias recolher as custas 

processuais, sob pena do cancelamento do feito e indeferimento da inicial, 

com base no artigo 290 do CPC. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003913-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDGERO DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1003913-66.2020.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para emendar o pedido inicial, a fim de comprovar a 

ausência de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. Importa grafar que 

pedidos de gratuidade constituem proporção considerável dos feitos 

ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a 

necessidade de critério desse benefício, como exigência de uma justiça 

administrável, que possa autosustentar materialmente, atingir os seus 

elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente àqueles que 

efetivamente não possam despender nenhuma quantia para fazer nascer 

e movimentar um processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, 

com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por 

ora o pedido de gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte 

Requerente para no prazo de 15 (quinze) dias recolher as custas 

processuais, sob pena do cancelamento do feito e indeferimento da inicial, 

com base no artigo 290 do CPC. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004003-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SANTOS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013929-79.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE ALBUQUERQUE SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013929-79.2020.8.11.0041. (k) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IRANI DE ALBUQUERQUE SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARTE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS proposta por IRANI DE ALBUQUERQUE em face de CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRASIL DO BRASIL – CASSI, 

objetivando reparar os danos pelo cancelamento unilateral após o óbito do 

titular do plano, cônjuge da Autora, pleiteando em sede de tutela de 

urgência: [...] (i) A concessão da tutela provisória de urgência, 

determinando-se à Ré que reinscreva a Autora no seu plano de saúde 

associados, na condição de associada direta pensionista, e continue a 

prestar os serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, etc.., ali 

previstos até o julgamento final da lide; [...] (sic Id.30693847) Custas 

recolhidas, vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento 

da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil. A prova documental colacionada até o 

momento indica que a Autora é beneficiária do plano de saúde Réu e que a 

relação jurídica em está em vias de extinção na forma denunciada na 

exordial. Com efeito, considerando a inversão do ônus da prova e a 

presunção de boa-fé processual, entendo que a rescisão contratual do 

plano de saúde, previsão normativa que resguarda os interesses dos 

particulares associados, diante do cancelamento do plano de saúde, 

encontra-se no artigo 1º e 2º da Resolução do CONSU nº 19, de 25 de 

março de 1999, a qual dispõe que, no caso de cancelamento do plano 

coletivo, as operadoras de planos de saúde coletivos são obrigadas a 

disponibilizar planos na modalidade individual ou familiar, sem necessidade 

de cumprimento de prazo de carência. Confira-se: Art. 1º. As operadoras 

de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam 

planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que 

concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, 

deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na 

modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de 

cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de 

novos prazos de carência.” Art. 2º Os beneficiários dos planos ou 

seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual 

ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o 

cancelamento. Ainda, a teor do que preceitua o artigo 3º da mesma 

Resolução, a obrigatoriedade prevista no artigo 1º somente se aplica às 

operadoras que mantenham plano de saúde individual ou familiar em sua 

carteira, conforme se depreende do texto normativo a seguir transcrito: 

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às 

operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à 

saúde na modalidade individual ou familiar. Há que se afirmar, ainda, 

considerando a própria matéria posta, que a Constituição Federal, no Título 

Ordem Social, Capítulo Seguridade, ao discorrer sobre a saúde, artigo 196, 

estabeleceu que esta é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e acesso universal igualitário às ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Assim, o norte 

interpretativo das regras referentes ao contrato de plano de saúde deve 

ter como balizamento o respeito à dignidade e a saúde do consumidor, 

pautando sua conduta em melhoria para a saúde do segurado, consoante 

disciplina o artigo 4º do CDC. Sob esta ótica, o direito à saúde, 

constitucionalmente assegurado, deverá prevalecer acima de tudo sobre 

as normas contratuais restritivas de cobertura obrigatória, pelo menos 

para esta prematura fase processual. Além da figura do Código de Defesa 

do Consumidor, há o sistema especificado pela Lei nº 9656/98, que tem 

como pressuposto a criação de instrumentos de paridade de armas, de 

modo a proteger o consumidor/paciente, estabelecendo direitos e 

obrigações frente às operadoras de plano de saúde. Dito isso, examinado 

o arcabouço informativo submetido a exame perfunctório, à luz da 

disciplina legal aplicável à espécie, tenho que se mostra cabível o 

deferimento da medida antecipatória vindicada. As referidas imposições 

normativas vão ao encontro da tutela protetiva conferida ao consumidor 

pelo Código de Proteção e Defesa (Lei nº 8.078/90), na medida em que 

buscam assegurar o usufruto de serviço essencial, nas hipóteses em que 

venha a ocorrer a extinção do contrato estipulado em seu favor, por 

circunstâncias alheias à sua vontade. Esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. 

POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os contratos 

de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser 

rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) 

meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 

da ANS). 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/04/2018, DJe 27/04/2018). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 

AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO 

UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA 

BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE 

CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. 

RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS. 1. Ação 

ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso 

ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal 

consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e 

imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado 

em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de 

recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo 

constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no 

conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A 

ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não 

conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão 

acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a 

oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso 

especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se 

aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar 

(art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é 

vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude 

ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, 

nos termos do art. 13, II, LPS. 8. Há expressa autorização concedida pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano 

de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo 

(empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula 

contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência 

por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão 

com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato 

por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até 

trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser 

considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em 

respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente 

provido (REsp 1708317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). Tenho como atendido, 

ademais, o requisito da reversibilidade do provimento antecipado, 

consoante disposto no artigo 300, § 3º do Código de Processo Civil, uma 

vez que arcarão os Requerentes, durante o período de 

reinserção/manutenção no plano de saúde, operada por força de liminar 

judicial, com o pagamento das contraprestações devidas, sujeitando-se a 

responsabilização patrimonial por eventuais prejuízos impingidos à parte 
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demandada, em caso de malogro da pretensão de mérito. Neste momento, 

imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja 

protegida em suas necessidades médicas, notadamente quando estão em 

cotejo bens maiores e prevalentes, caracterizados pela vida e a saúde, 

conferindo-se, com isso, a devida primazia aos princípios constitucionais 

da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Derradeiro, saliento 

que a forma de pagamento ou de cobrança mensal do plano assistencial 

da Autora, não compete ao Poder Judiciário definir, de sorte que, na 

autonomia administrativa da pessoa jurídica, cabe aos contratantes 

elegerem tal formalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

formulado na exordial, para o fim de DETERMINAR que o Réu CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRASIL DO BRASIL – CASSI, no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas) RESTABELEÇA a vigência do contrato 

de assistência à saúde do qual assegura a Requerente IRANI DE 

ALBUQUERQUE, com as mesmas coberturas (abrangências), valor e sem 

previsão de novas carências, mediante o pagamento mensal na forma 

administrativamente eleita pelo plano de saúde Réu, sob pena multa diária 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da 

presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar a demanda, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 

18 de março de 2020 decretado o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de 

prevenção no contágio do COVID-19, desde já, fica autorizado o 

cumprimento desta ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

servindo a presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001691-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN KEVANNY GUSMAO BARBOSA FAVARETTO DE OLIVEIRA OAB - 

031.420.171-86 (REPRESENTANTE)

JESSICA GOMES VARELA OAB - MT27000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001691-28.2020.8.11.0041. (k) 

REPRESENTANTE: ELLEN KEVANNY GUSMAO BARBOSA FAVARETTO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ VISTOS, 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ELLEN KEVANNY GUSMÃO BARBOSA FAVARETTO DE OLIVEIRA em 

desfavor da UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ LTDA (IUNI EDUCACIONAL 

S.A.), objetivando análise judicial sobre a legalidade de cobrança reputada 

indevida pela parte Autora, pleiteando em sede de tutela de urgência: [...] 

a) Seja concedido a tutela de urgência em caráter antecedente (inaudita 

altera parts), para determinar a IMEDIATA: a.1) Expedição de ofício à 

SERASA para que exclua e/ou se abstenha de incluir apontamento em 

nome da autora até o julgamento final da demanda; a.2) Determinar a 

Requerida que proceda à exclusão dos apontamentos em nome da Autora, 

bem como se abstenha de proceder novo apontamento enquanto perdurar 

a demanda,sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo; [...] 

(Id.28052647) Com pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que 

no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a 

parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento 

do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 

do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. Primeiramente, insta consignar a relação consumerista 

havida entre as partes, o que denota um exame jurisdicional em 

consonância com os ditames do CDC, mormente no que diz respeito à 

responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço, conforme expresso 

em seu art. 14, do CDC. Nesse sentido, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 6º, estabelece o direito de informação ao 

consumidor: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; [...] V - a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; Assim, 

entendo que neste momento a boa-fé e a hipossuficiência técnica da 

consumidora Requerente deve prevalecer, para fins de que seja, ao 

menos, suspensa a cobrança sub judice, até que se esclareça a conduta 

da Requerida. Destarte, ao meu ver, encontra-se suficientemente 

demonstrado a probabilidade do direito Autoral à concessão da medida de 

urgência. Aliado a isso, a interferência judicial com a finalidade de adequar 

a interpretação das cláusulas contratuais de modo a coibir a abusividade 

altamente lesiva até o julgamento final de mérito, a teor do disposto no art. 

51, inciso IV, do CDC, sustentando-se aqui a probabilidade do direito da 

Autora em ver deferida a medida, bem como para a garantia do resultado 

útil do processo, nesta prematura fase processual. Doutro turno, 

considero suficientemente configurado o perigo da demora, pelos motivos 

já expostos em linhas volvidas, especialmente no que afeta à estabilidade 

financeira da Requerente, com a restrição sobre seus dados. Já no 

tocante a reversibilidade da medida, entendo presente nas condições 

pessoais do consumidor, uma vez que a Autora na qualidade de 

consumidora que já tem relacionamento com a Ré, endereço fixo, que 

afastam a plausibilidade de eventual evasão lesiva, sendo perfeitamente 

possível reverter a qualquer tempo a medida, caso a Ré corrobore nos 

autos elementos desconstitutivos do direito preliminarmente vislumbrado 

em favor da Autora. Por outro lado, essa reversibilidade não se aplica em 

favor da Requerente. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial e, por 

estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial e determinar que a Requerida 

UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ LTDA (IUNI EDUCACIONAL S.A.), 

promova os atos necessários à SUSPENDER A COBRANÇA reputada 

indevida pela Autora ELLEN KEVANNY GUSMÃO BARBOSA FAVARETTO 

DE OLIVEIRA, investigada neste autos, devendo SE ABSTER de enviar os 

dados da Requerente aos anais de proteção ao crédito, ou se for o caso, 

determinando a EXCLUSÃO no prazo de 24h (vinte e quatro horas), em 

relação ao débito sub judice, sob pena de multa diária no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da medida. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar a demanda, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Ressalto que, tendo 

a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 
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pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008267-37.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

ANTONIO GILMAR DE AGUIAR, LUCILENE AUGUSTA ALVES PEREIRA 

DAMAS, JOABE PEREIRA LEMES, NELSON MORES DOS SANTOS REU: 

ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI, ECON 

GLOBAL S/A, MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A., ADRIANO 

ANDERSON ROSA, ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS, SAMIR 

GABRIEL DA SILVA VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por ANTONIO GILMAR AGUIAR, LUCILENE AUGUSTA 

ALVES PEREIRA DAMAS, JOABE PEREIRA LEMES e NELSON MORAES 

DOS SANTOS em desfavor de ECON AGENCIAMENTOS DE SERVIÇOS E 

NEGÓCIOS EIRELI, pleiteando em sede de pedido de tutela provisória: [...] 

Seja deferida a tutela cautelar de arresto do total de R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil reais), nas contas correntes e investimentos dos réus, inaldita 

altera parte, quantia referente à remuneração dos autores dos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Caso Vossa 

Excelência não vislumbre estar presente a probabilidade do direito, seja 

designada audiência de justificação prévia, para o fim de produção de 

prova oral; [...] (Id.29572107). Instado a comprovar a validação oficial das 

provas e complementar se for o caso o conjunto de prova (Id.29603186), 

o Requerente emendou a inicial no Id.30087187. Vieram conclusos. É o 

necessário. DECIDO. As tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 294), 

ainda que possuam caráter satisfativo ou conservativo, devem ser 

pleiteadas com fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, ressaltando 

que ainda se for postulada em caráter antecedente (arts. 303 a 310 do 

CPC), deve a petição inicial indicar o pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar/assegurar, o perigo de 

dano ou o risco do resultado útil do processo. Conseguinte, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, nada obstante os 

argumentos da parte Autora e a plausibilidade dos fatos narrados, 

contudo, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos 

necessários à prolação de um provimento jurisdicional reversível para 

ambas as partes. Desta feita, considerando a pluralidade de relação 

jurídica que se quer defender em uma mesma causa, se valendo de 

provas unilaterais cognoscíveis somente após o exercício do direito de 

defesa, porquanto não atenderam à ratificação legal do artigo 384 do CPC, 

inviabilizando a valoração liminar das provas. Portanto, nesta prematura 

fase processual, é impossível reconhecer de maneira inequívoca a 

probabilidade do direito dos Requerentes, embora haja sinais da relação 

jurídica denunciada, porém, não há elemento concreto bilateral que 

viabilize apurar a verossimilhança necessária a tutela provisória vindicada. 

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a 

análise da presença dos demais requisitos, quais sendo, os da urgência à 

concessão da medida, impondo-se a triangulação do feito e a devida 

instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa, a 

fim de que o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

recebo a emenda a inicial e, por não estarem presentes os pressupostos 

previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar a demanda, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 

18 de março de 2020 decretado o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de 

prevenção no contágio do COVID-19, desde já, fica autorizado o 

cumprimento desta ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

servindo a presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059954-87.2019.8.11.0041. (k) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEMIRSON PEREIRA DO NASCIMENTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA VISTOS, 

Oportunizado a parte Autora comprovar a condição de hipossuficiência 

alegada (Id.28741993), tendo o Autor carreado aos autos comprovante de 

IR enviado para satisfação do despacho em 13/02/2020 e o contrato de 

honorários firmado com o representante postulatório, ratificando a 

incapacidade financeira alegada. Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC 

condiciona a prestação da assistência judiciária gratuita, mediante 

comprovação de insuficiência de recursos, o que não ocorreu neste feito, 

levando a conclusão de que a parte não atravessa situação apta a 

legitimar o benefício. Destaco que, a mera declaração no corpo da 

exordial, sem a comprovação documental da miserabilidade exigida em lei 

para o deferimento do benefício, não é suficiência para o convencimento 

do juízo, notadamente quando é concedido à parte requerente prazo para 

a devida demonstração do direito à benesse, permanecendo a mesma 

injustificadamente inerte, como ocorreu no caso em tela. RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PISO – 

DECISÃO ESCORREITA – INCISO LXXIV, ARTIGO 5º, CF/LEI 1.060/50. 

Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos autos situação 

diversa do alegado, não prevalece a presunção de pobre nos termos do 

art. 4º da LAJ e, neste contexto, deve o autor comprovar tal requisito, 

moldes do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal. Mantém-se 

a decisão que não demonstrados tais predicados, indefere a pretensão de 

gratuidade da justiça. Revoga-se liminar deferida em sede de agravo para 

que o magistrado de piso intime a parte, fixando prazo razoável para o 

pagamento dos custos do processo, sob pena de extinção do feito, sem 

julgamento do mérito e as regras sucumbenciais, se for o caso. (AI 

75118/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 
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DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 

30/08/2016) Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem 

proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem 

sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse 

benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa se 

autosustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, observando 

as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 

de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito. Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020 decretado o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de 

prevenção no contágio do COVID-19, desde já, fica autorizado o 

cumprimento desta ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

servindo a presente como mandado. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043261-28.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

GRAMOTOS COMERCIO DE MOTO PECAS EIRELI REU: JOSE ADAIL 

NASCIMENTO VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por GRAMOTOS COMERCIO DE MOTO PEÇA EIRELI 

em desfavor de JOSE ADAIL NASCIMENTO, pleiteando em sede de pedido 

de tutela provisória: [...] a) seja, inaudita altera parte, expedido o 

competente mandado, determinando que a Requerida efetive a 

transferência do veículo e a dívida deste advinda para seu nome, no prazo 

estipulado por este juízo, observando as penas diárias que também 

deverão ser arbitradas, caso haja vendido o veículo para terceiro, que 

indique o mesmo para compor a presente lide. [...] (Id.24419333). 

Comprovado o preparo da ação, vieram conclusos. É o necessário. 

DECIDO. As tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 294), ainda que 

possuam caráter satisfativo ou conservativo, devem ser pleiteadas com 

fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, ressaltando que ainda se 

for postulada em caráter antecedente (arts. 303 a 310 do CPC), deve a 

petição inicial indicar o pedido de tutela final, com a exposição da lide, do 

direito que se busca realizar/assegurar, o perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo. Conseguinte, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. In casu, nada obstante os argumentos da parte 

Autora e a plausibilidade dos fatos narrados, contudo, não vislumbro a 

presença concomitante dos requisitos necessários à prolação de um 

provimento jurisdicional reversível para ambas as partes. Consigno que, é 

impossível reconhecer de maneira inequívoca a probabilidade do direito da 

Requerente, embora haja sinais da relação jurídica, está frágil a 

verossimilhança quanto a perfectibilização do negócio que afaste de 

maneira segura a exceção do contrato não cumprido, inexiste qualquer 

prova inequívoca sequer da entrega do DUT em tempo e condições hábeis 

para transferência, por exemplo. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais 

requisitos, quais sendo, os da urgência à concessão da medida, 

impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o 

exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu 

livre convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial e, por não 

estarem presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE 

e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, contestar a demanda, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Ressalto que, tendo a 

Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1052950-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE EUBANK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI OAB - MT26521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA CAMILO SOUZA MANICOBA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1052950-96.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando a informação 

trazida pela parte Autora, de que houve a desocupação voluntária do 

imóvel, com atestado notarial acerca da informação juntado no 

Id.29760116, aliado a desocupação voluntária do imóvel, concluo 

prejudicado o despejo liminar. Contudo, dado o abandono do imóvel, 

DETERMINO a expedição de MANDADO DE CONSTATAÇÃO E IMISSÃO NA 

POSSE do imóvel objeto do contrato de locação do Id.26157253 localizado 

na Rua Comendador Henrique, nº1.030, Condomínio Chapada Diamantina, 

apartamento 202, torre C, bairro Dom Aquino, nesta Capital, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça no ato do cumprimento do mandado, confeccionar 

certidão pormenorizada do estado do imóvel e suas instalações, incluindo 

registro fotográfico, se necessário. Certificada a desocupação do imóvel, 

fica desde já autorizada a IMISSÃO IMEDIATA do Requerente ARTHUR 

HENRIQUE AUBANK na posse do bem, ou a quem ele constituir para o 

encargo, podendo inclusive remover os móveis que, porventura, lá se 

encontrarem, ficando o Requerente ou seu representante legal nomeado 

ao encargo de fiel depositário. No objetivo de efetivar com mais 

concretude a ordem judicial, DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça 

comunique previamente à Secretaria deste Juízo a data e horário em que 

será realizada a referida diligência. Com as informações, INTIME-SE A 

parte Autora e seu representante postulatório, para acompanharem o 

Meirinho no cumprimento de seu mister, atentando-se a Secretaria para 

que a comunicação seja a efetuada em tempo hábil, certificando a 

ocorrência nos autos. Fica desde já deferido o reforço policial e 

arrombamento do imóvel locado, caso seja necessário, servindo a 

presente como mandado. RETIFIQUE-SE o cadastro do polo passivo na 

forma indicada no Id.29760166. CITE-SE a parte Requerida no endereço 
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residencial, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar 

resposta à ação, fazendo-se constar do mandado as advertências legais. 

Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 

decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio 

do COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem 

inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032995-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELNITA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1032995-79.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 30357252. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004894-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI (REQUERIDO)

ARIANE FERNANDES FEDERICI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem 

custas e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019566-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE CAMPOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA Processo nº 1019566-16.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, 

ROBERTO DE CAMPOS MENDES, propôs AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA em 

desfavor de BRADESCO SAÚDE, objetivando a autorização do 

procedimento cirúrgico de revisão de prótese de quadril e adquirir os 

materiais/insumos e próteses solicitadas pelo médico, sob o argumento 

que a demora excessiva (03 meses) estaria ocorrendo em razão da 

controversa de preços junto ao fornecedor dos materiais que seriam 

utilizados no procedimento. Alega a Requerente que mantém com a 

Requerida um contrato de cobertura de plano de saúde há mais de 15 

anos, individualizado pelo nº 770372003573019, porém mesmo tendo 

realizado todos os procedimentos necessários para a realização da 

cirurgia, a Requerida aprovou o procedimento em 06/03/2017, no entanto, 

a Requerida não está chegando a um acordo quanto aos valores das 

próteses e equipamentos necessários para a cirurgia. Por fim, requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a Requerida 

proceda com a liberação do procedimento cirúrgico e adquira os insumos 

e próteses solicitadas pelo médico do Requerente, num prazo não superior 

a 48h, e no mérito, a procedência do pedido, no sentido de declarar que é 

dever da ré fornecer os insumos, equipamentos e próteses necessárias 

para a realização da cirurgia indicada ao Requerente, bem como de arcar 

com a cirurgia de sua implantação, além da indenização por danos morais 

no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dos benefícios da justiça 

gratuita. Decisão de ID. 8727002, concedendo a tutela antecipada 

perquirida pela Autora, para que a parte Requerida no prazo de 24h(vinte 

e quatro horas), autorize e forneça todo material necessário para 

realização do procedimento cirúrgico descrito no laudo médico acostado 

na exordial. A Requerida interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 

1007913-43.2017.8.11.0000 de ID. 9281182, sendo indeferida a tutela 

antecipada recursal (ID. 9386773), e no mérito foi parcialmente provido, 

para reduzir o valor das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia, limitada sua incidência por 30 (trinta) dias (ID. 11045459). Audiência 

de conciliação realizada no dia 16/10/2017, sem êxito (ID. 10297809). 

Contestação apresentada pela Requerida no ID. 10303725, arguindo a 

preliminar de ausência do pedido de assistência judiciária gratuita, 

incorreção do valor da causa, e no mérito requer a improcedência dos 

pedidos. Impugnação à contestação apresentada no ID. 10779613. A 
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FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL apresentou o pedido de 

assistência litisconsorcial no ID. 12274359. Ato contínuo, as partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Ocasião 

em que A Requerida informou que não há mais provas a produzir (ID. 

15484128) e o Autor deixou transcorrer o prazo (ID. 15839586). Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO DECIDO PRELIMINARES 

Aduz a Requerida que o Autor não formalizou pedido de justiça gratuita, 

tampouco, recolheu custas, o que não condiz com a realidade, tendo em 

vista que o Autor recolheu as custas processuais, conforme atestam os 

documentos de ID nº 8364553 e 8364665. Quanto à alegação da 

Requerida de que o valor da causa era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

tenho que não merece procedência, tendo em vista que o valor da cirurgia 

conforme documento ID. 8250964, totaliza o montante de R$ 94.344,33 

(noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três 

centavos), já os danos morais, o Autor atribuiu o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), conforme pedido destacado na exordial, somando-se os 

dois valores, chega-se ao montante de R$ 114.344,33 (cento e quatorze 

mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), 

exatamente o valor atribuído à causa. Assim, rejeito as preliminares 

aventadas. DO MÉRITO Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do 

CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar 

suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por 

base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o 

feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a autorização do 

procedimento cirúrgico de revisão de prótese de quadril e adquirir os 

materiais/insumos e próteses solicitadas pelo médico, além da condenação 

da Requerida por danos morais. A Requerida, por sua vez, alega que não 

houve nenhuma negativa da parte requerida acerca do procedimento 

solicitado, vez que, ante a inexatidão das informações prestadas pelo 

hospital (divergência de valores das próteses), não fora possível a 

concreção do tratamento cirúrgico. Inicialmente, cumpre esclarecer que o 

caso em testilha deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, 

consoante traduz o artigo 3º, §2º do Código Consumerista. A questão, de 

outro lado, resta pacificada e cristalizada no enunciado sumular nº 608 do 

STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano 

de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no 

sentido de que, “ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano 

de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde 

que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos 

termos do § 4º do artigo 54 do Código consumerista), revela-se abusivo o 

preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico 

responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em 

ambiente domiciliar.” (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 

624.402 RJ, Relator Ministro Marcos Bauzzi, j. 19/03/2015). Tem-se que a 

troca da prótese do quadril adveio de indicação médica em razão da 

evolução da dor, desse modo à demora na realização da cirurgia contribui 

para o agravamento da moléstia que acomete o Autor, ou seja, é um 

procedimento que necessita de urgência. É evidente que a vida do 

paciente não pode depender de entraves burocráticos, conforme se 

verifica nos autos, o Autor já fez o exame, já foi até mesmo autorizada a 

internação pelo Hospital, estando a mercê da negociação entre a 

Requerida e o fornecedor das próteses. Assim, era obrigação legal de a 

ré assumir os gastos com a totalidade do material utilizado na cirurgia do 

autor, impondo-se a ela o dever de custear tais despesas. Nos termos do 

artigo 51, IV, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Desta forma, a demora no 

custeio das próteses essenciais à realização da cirurgia é abusiva, nos 

termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, e poderia 

colocar em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da 

saúde do autor. Além disso, a escolha do tratamento adequado independe 

da vontade da operadora de saúde. Deve ser feita por profissional 

médico, que mantém uma relação pessoal com o paciente, ocupando-se 

dele e comprometendo-se em seu cuidado. Torna-se abusiva qualquer 

cláusula contratual em sentido diverso. Nesse sentido: “PLANO DE SAÚDE 

- Recusa de cobertura a cirurgia bariátrica por vídeo laparoscopia para 

tratamento de obesidade grau II Inadmissibilidade Aplicação da lei 9.656/98 

à espécie Dentre as restrições de cobertura previstas na lei (art. 10), 

insere-se apenas o tratamento de emagrecimento com finalidade estética, 

que não é o caso dos autos (...) Recomendada a realização do 

procedimento pelo médico responsável pelo tratamento da autora, não 

cabe ao plano de saúde opinar acerca dos tratamentos a ela prescritos 

Ação ordinária de preceito cominatório procedente Recurso improvido.” 

(TJSP Apelação nº 1013268-13.2014.8.26.0100, Relator: Paulo Eduardo 

Razuk, Data de Julgamento: 27/01/2015, 1ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 29/01/2015) Contudo, deve prevalecer a noção de 

tratamento em sentido amplo, de modo a incluir o fornecimento dos 

equipamentos na cobertura do tratamento da moléstia indicada, não 

podendo dele ser dissociado. Nessa perspectiva, não se averigua 

presente ofensa a ato jurídico perfeito, à livre iniciativa, à legalidade ou à 

particularização dos riscos do segurador com a fixação da obrigação de 

fornecimento do tratamento indicado à inicial. A interpretação contratual 

em análise, feita em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, 

encontra respaldo na observância da finalidade da avença de seguro 

saúde, assentada no binômio do efetivo atendimento às necessidades 

clínicas do paciente e preservação de sua saúde e vida com a gestão 

equilibrada dos custos incorridos, e no respeito aos princípios de boa-fé 

objetiva e probidade na formação e execução dos contratos, dentro da 

legítima expectativa refletida ao consumidor ao celebrar o ajuste. 

Verificado, pois, o caráter imotivado, abusivo e ilegítimo da demora na 

compra da prótese necessária para cirurgia do Autor, confirma-se sua 

condenação à disponibilização e custeio dos materiais/insumos e próteses 

solicitadas pelo médico. Considerando a gravidade da conduta abusiva da 

ré na demora da cobertura aos materiais indispensáveis à realização do 

ato cirúrgico, é inequívoco os danos morais causados à pessoa do autor, 

já em fragilizado estado de saúde, verdadeira afronta à sua dignidade, 

sensação de descaso, e de desrespeito. Destaco ainda, que as empresas 

operadoras de plano de saúde são de grande porte e suas ações causam 

reflexos num universo considerável de consumidores, por isso, deveriam 

agir com mais prudência na relevante prestação dos serviços médicos, 

adotando uma postura mais humana e razoável diante dos tratamentos 

que lhes são solicitados. Na espécie, considerando toda a angústia, 

sofrimento e tristeza a que foi submetido o autor, deve a indenização ser 

fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a 

data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ROBERTO DE 

CAMPOS MENDES, para confirmar a liminar deferida, para que a Requerida 

autorize e forneça todo material necessário para realização do 

procedimento cirúrgico descrito no laudo médico acostado na exordial, 

bem como CONDENAR o Requerido BRADESCO SAÚDE, ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com correção monetária (INPC) desde a data do arbitramento e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. CONDENO, ainda, o 

Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo 

com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC. Transitado em julgado 

e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março 

de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050726-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1050726-88.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: FRANCISCO JOSE BORGES PEREIRA REQUERIDO: 

CONDOMINIO V IVENDAS CAMPESTRE  A T A L I A  P j e 

nº1050726-88.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de denominada 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 
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ALTERA PARS INDENIZAR DANOS E MAIRAIS E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS” proposta por FRANCISCO JOSÉ BORGES PEREIRA em face de 

VIVENDAS CAMPESTRES ATALAIA. De proêmio, insta relatar que a 

presente ação foi proposta com pedido de concessão da assistência 

judiciária gratuita, sem contudo a parte comprovar fazer jus ao benefício 

vindicado, deixando também de juntar aos autos elementos de prova da 

alegada suspensão dos serviços pela Requerida a fim de subsidiar o 

pedido de tutela de urgência. Assim, no Id.26070470 foi oportunizado à 

parte Autora emendar a inicial comprovando a alegada condição de 

hipossuficiência, bem como sanar as incongruências pontuadas no 

despacho, o Autor emendado e justificado a condição de hipossuficiência. 

Todavia, sendo indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita nos 

termos da decisão do Id.28796491, oportunizando-se à parte Autora a 

comprovar nos autos o recolhimento das custas de distribuição da ação; o 

que novamente foi desatendido pelo Requerente, conforme certidão do 

Id.30339238. Vieram conclusos. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO 

Extrai-se dos autos que, a parte Autora propôs a ação com pedido de 

concessão do benefício da assistência judiciária, não logrando êxito em 

corroborar aos autos elementos capazes de subsidiar o pedido de 

gratuidade e recolhimento das custas ao final da instrução, sendo 

devidamente fundamentada a decisão que indeferiu os pleitos formulados. 

Entretanto, concedido prazo para que o Autor promovesse com o 

recolhimento da custas, o Requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para recolhimento das custas, sem apresentar qualquer justificativa para a 

inércia até esta data. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula nº 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas) nos termos do artigo 485, 

inciso IV do CPC, e portanto, é dispensável a intimação pessoal da parte 

autora. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : 

RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : 

JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – INÉRCIA DO INVENTARIANTE – 

SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA 

FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, EM RAZÃO DA FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 485, IV, DO CPC) – 

DESCABIMENTO – MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO - RECURSO 

PROVIDO. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 622, II, do 

CPC). É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos 

do art. 485, IV, do CPC, já que o inventário é de interesse público, e 

apresenta peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em 

questão. (Ap 53189/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, inciso IV do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição 

(artigo 456, §1º da CNGC). Sem honorários sucumbenciais tendo em vista 

a não angulação do feito. Preclusa a via recursal, arquivem-se, 

observando as formalidades legais. Ressalto que, tendo a 

Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Intimem-se. Publique-se Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014052-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHAFAEL DA COSTA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA CASSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES (REU)

Outros Interessados:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014052-77.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038542-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARCIA TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038542-71.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038454-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MICHAEL MENDES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038454-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038454-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MICHAEL MENDES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038454-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039584-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039584-87.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039584-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039584-87.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039739-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUCELINO BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039739-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039739-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUCELINO BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039739-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018423-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMILDA GAZOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018423-21.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018423-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMILDA GAZOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018423-21.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039188-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA RAMIRES OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039188-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039188-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SARA RAMIRES OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039188-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039891-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039891-41.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039891-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039891-41.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037271-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037271-56.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037271-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037271-56.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038180-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MELO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038180-98.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038180-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MELO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038180-98.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037021-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037021-23.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037021-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037021-23.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038555-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PATINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038555-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038555-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PATINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038555-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039657-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CALDEIRAS TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039657-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039657-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CALDEIRAS TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039657-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039878-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO TOME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039878-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039878-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO TOME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039878-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033932-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033932-60.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 27 de março de 2020 GESTOR JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013354-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013354-71.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

AGNALDO DE CAMPOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013400-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA ROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013400-60.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARCIO 

FERREIRA ROS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009365-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MAZZARELLO GUARDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009365-57.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos e 

indenização por danos morais proposta por ELIANE MAZZARELLO 

GUARDA em face de ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - 

EPP. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010086-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1010086-09.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por ELIZABEL DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012420-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE RODRIGUES DO CARMO OAB - 651.424.701-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012420-16.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais proposta por J. C. R. M. em face 

de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA NOGUEIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000902-29.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por 

EDILEUZA NOGUEIRA BARROS em face de MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003577-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MMC EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

F ROCHA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CARMO ROCHA OAB - MT15334-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003577-62.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais 

proposta por F ROCHA & CIA LTDA e outros em face de CUIABA 

COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 
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pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009131-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

L. H. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARNAUVA ALVES CARNEIRO OAB - 699.542.401-87 

(REPRESENTANTE)

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009131-75.2020.8.11.0041 Vistos e etc. E. A. B. e 

L. H. A. B., representados por sua genitora MARNAUVA ALVES 

CARNEIRO, ajuizaram ação de indenização em face de TAM LINHAS 

AÉREAS S/A. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009351-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA HELENA RIZZO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009351-73.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por CENTRO EDUCACIONAL ALBERT 

EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA em face de MARCIA 

HELENA RIZZO PEREIRA. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009884-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DA SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009884-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por ELENIR DA SILVA BOTELHO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 
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contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010110-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010110-37.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

CAMARGO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010123-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ROSARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010123-36.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por DANIELE ROSARIA DE OLIVEIRA em face de MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012413-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012413-24.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por CLAUDINEY DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013333-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA DE OLIVEIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1013333-95.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

DULCELINA DE OLIVEIRA AMORIM em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013340-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGOS DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013340-87.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EDSON 

DOMINGOS DE LARA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013345-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE GOMES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013345-12.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por DAYANE 

GOMES RODRIGUES DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013367-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREMAR FREITAS DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013367-70.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ANDREMAR FREITAS DE RESENDE em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 
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início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013420-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DANILO DA COSTA PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013420-51.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por WILLIAN 

DANILO DA COSTA PEGORARO em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013438-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DOURADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013438-72.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por SERGIO 

DOURADO DE FRANCA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013447-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013447-34.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por DIONE 

LOPES DE SOUZA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 
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se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013563-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO LEITE CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013563-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARCOS 

RODRIGO LEITE CABRAL em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013570-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013570-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - reembolso de 

despesas médicas e hospitalares proposta por ARIANIA AUXILIADORA 

DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013608-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA GUIA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013608-44.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por LUCIANA 

DA GUIA SILVA LIMA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 
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disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013731-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JUNIOR COLETRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013731-42.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - ressarcimento de 

despesas médicas e hospitalares (DAMS) proposta por MAURICIO JUNIOR 

COLETRO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 

139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de 

defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 

do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013734-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PINHEIRO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013734-94.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por DIEGO 

PINHEIRO SOUZA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013832-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHADE KAROLINE DA SILVA HOLIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013832-79.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JHADE 

KAROLINE DA SILVA HOLIDIO em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a 

seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio 

requerimento administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação 

jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 
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processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013904-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013904-66.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício seguro obrigatório DPVAT c/c exibição 

de documentos proposta por MOACIR FRANCISCO DE OLIVEIRA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. A parte autora pretende a exibição do prévio requerimento 

administrativo. Analisando as razões expostas, depreende-se a 

legitimidade e interesse do autor na obtenção de cópias do requerimento 

administrativo e dos comprovantes de créditos em seu favor. In casu, os 

documentos são comuns às partes e se encontram em poder da ré, 

incidindo a regra do art. 396 do CPC. Ressalta-se que a exibição não trará 

nenhum prejuízo à ré, eis que esta medida não visa privá-los dos 

documentos, mas que tão somente apresente uma cópia em Juízo. Assim, 

defiro o pedido de exibição de cópia integral do prévio requerimento 

administrativo. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013914-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELITA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013914-13.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ADELITA 

PEREIRA DE SOUZA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035068-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035068-24.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038776-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA GUEDES DE SOUZA OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038776-82.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 
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provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040043-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040043-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033876-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SILVA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033876-56.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024456-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURISMAR DE CAMPOS FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024456-27.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024447-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024447-65.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009256-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009256-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CHIMENER 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Chimener Soares da Silva em desfavor de Lojas Riachuelo S.A, ambos 

qualificados no auto. Alega a requerente que seus dados estão inscritos 

no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 83,11 

(oitenta e três reais e onze centavos) apontados pela requerida. Aduz que 

não fora notificada previamente como determina a lei consumerista, sendo, 

portanto, a anotação irregular. Sustenta que entrou em contato com a 

requerida para resolver a situação, todavia, por ocasião do atendimento 

não foram encontrados documentos comprobatórios do débito. Com o 

escopo de suspender a negativação que sustenta ser indevida, requer, 

em sede de tutela de urgência, que a requerida retire a negativação 

efetuada no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. 

Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

12639426, pág.3), o que dá suporte à alegação da parte autora. É cediço 

que a notificação prévia do consumidor acerca da abertura de cadastro 

negativo é exigência legal, prevista no art. 43, §2 do Código de Defesa do 

Consumidor. Deste modo, ante a alegação de ausência de notificação 

prévia, a suspensão da inscrição dos dados, é medida de rigor. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CANCELAMENTO DE REGISTRO 

NEGATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.NECESSIDADE. Incumbe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição (Súmula n. 359 do STJ), ainda que se trate 

de divulgação de registro originariamente realizado por outro órgão. A 

notificação prévia do consumidor acerca da abertura de cadastro negativo 

é exigência legal (art. 43, § 2º, CDC), motivo pelo qual a sua ausência 

implica o cancelamento do registro. Comunicação escrita comprovada em 

parte. Comprovado o envio da notificação, é dispensável o aviso de 

recebimento (AR) na carta decomunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula nº 
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404 do STJ). Majoração dos honorários. Ao julgar o recurso, o tribunal 

deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do 

vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau 

recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). Apelações desprovidas. (TJRS; AC 

0392089-66.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. 

Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 29/03/2018; DJERS 10/04/2018)” 

Portanto, entendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. 

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e regular 

inclusão dos dados da requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto 

isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a 

exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, no 

que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos. Para o 

caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 02 de Julho de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediaçã, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de Abril de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003411-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES MACIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - MT10814/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003411-30.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE 

endereçada à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, e em 

que figura no polo passivo o INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, todavia, os autos foram distribuídos para esta Oitava Vara Cível. 

Assim, diante da qualidade da parte e da na natureza do pedido, declino a 

competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.. 

Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010536-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA OAB - MT27278/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010536-49.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em que 

figura no polo passivo o ESTADO DE MATO GROSSO, todavia, os autos 

foram distribuídos para esta Oitava Vara Cível. Assim, diante da qualidade 

da parte e da na natureza do pedido, declino a competência para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Redistribua-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014173-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GETTERT BUSETTI VERGANI (REQUERENTE)

LEANDRO DE MESQUITA VERGANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN PARK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014173-08.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de liminar ajuizada por 

Flavia Gettert Busetti Vergani e Leandro de Mesquita Vergani em desfavor 

do Condomínio Civil do Edifício American Park, aduzindo, em síntese, que 

são moradores e proprietários de uma unidade residencial (n. 401) do 

Edifício American Park, nesta cidade. Relatam que no dia 23 de março de 

2020 foi encaminhado aos moradores do Condomínio um comunicado, 

emitido unicamente pelo Síndico, no qual estabeleceu restrições para 

controle da disseminação do Conoravírus – COVID-19, e que entre as 

restrições, está a proibição da entrada de empregados domésticos nas 

unidades autônomas, incluindo babás e cuidadores. Asseveram que essa 

decisão foi tomada apenas pelo Síndico, ainda que a administração seja 

formada por grupo de pessoas com poder decisório. Narram que são 

empresários e o ramo que atuam é considerado como de prestadores de 

serviços essenciais à comunidade, de acordo com o Decreto Presidencial 

n. 10.282, de 20 de março de 2020, e também pelo Decreto Estadual e 

afirmam que estão trabalhando integral e diariamente, ainda que seus 

funcionários executem jornada diferenciada. Informam que possuem dois 

filhos menores que precisam de cuidados, necessitando, desta forma, da 

babá e também da empregada doméstica para executar os serviços de 

limpeza e cozinhar para a família, mesmo em regime especial, com 

limitação de jornada e horário reduzido, já que precisam se ausentar da 

residência para trabalhar. Sustentam que pela natureza dos seus 

negócios não tem como trabalhar remotamente (home office) e que 

contataram o Síndico solicitando a liberação do acesso de seus 

empregados (babá e doméstica), o que foi prontamente negado, tendo 

este solicitado o pedido por escrito, o qual foi encaminhada notificação 

extrajudicial no dia 25/03, mas não houve resposta. Requerem o 

deferimento da tutela provisória de urgência para determinar ao réu que 

libere o acesso de sua babá e empregada doméstica ao seu apartamento, 

sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. O art. 294 do CPC 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” De acordo com a atual sistemática processual, a pretensão 

dos autos diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 
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concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” Deste modo, os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Logo, para o deferimento da tutela almejada pelos autores 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. Pois bem! No dia 11 de março de 2020 a OMS – Organização 

Mundial de Saúde declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo 

novo coronavírus (Sars-Cov-2), tendo como principal campanha e 

prevenção “ficar em casa” para evitar a proliferação da doença. Diante 

disso, os governos Federal, Estadual e Municipal emitiram Decretos e 

Medidas Provisórias, no intuito de conter a propagação da doença. Por 

estes atos, Gestores Públicos descrevem os estabelecimentos comerciais 

que estão proibidos de funcionar por um determinado período, assim como 

relacionam os demais que devem permanecer aberto por fornecerem 

serviços essenciais à comunidade. De igual modo, nessas mesmas 

normativas não há qualquer vedação na prestação de serviços de 

empregadas domésticas, babás e cuidadores, ficando, portanto, livre para 

seus empregadores deliberarem acerca do tema. In casu, como relatado, 

os autores prestam serviços essenciais à comunidade, logo permanecem 

trabalhando diariamente e, ainda, tais segmentos não são possíveis de 

desenvolver remotamente (teletrabalho ou home office), já que o segundo 

autor trabalha em unidade dos Correios e a primeira, no ramo de 

transporte de cargas, todos previstos e autorizados no art. 3º, parágrafo 

primeiro, incisos XIX e XX, do Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março 

de 2020 (ID 30731783). Ainda, conforme documentos, os autores são pais 

de duas crianças, uma com nove e outra com sete anos, ou seja, inspiram 

cuidados à serem realizado por adulto. No caso dos autos, estamos diante 

de uma situação delicada, eis que, se por um lado tem-se a necessidade 

de preservar a saúde da coletividade, por outro, faz-se imprescindível 

respeitar o princípio constitucional da propriedade (art. 5º, inciso XXII, CF), 

visto que uma decisão sumária na proibição de acesso ao apartamento 

dos autores, ultrapassa os limites constitucionais garantidos aos 

moradores e proprietários da unidade residencial do Condomínio. Segundo 

consta, a decisão de proibir o acesso de empregados ao Condomínio não 

se deu por deliberação em assembleia, mas unicamente pelo Síndico. 

Todavia, à princípio, o sindico ultrapassa as atribuições que são de sua 

competência, conforme prevê o art. 1.348 do Código Civil: “Art. 1.348. 

Compete ao síndico: I - convocar a assembléia dos condôminos; II - 

representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou 

fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; III - dar 

imediato conhecimento à assembléia da existência de procedimento judicial 

ou administrativo, de interesse do condomínio; IV - cumprir e fazer cumprir 

a convenção, o regimento interno e as determinações da assembléia; V - 

diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela 

prestação dos serviços que interessem aos possuidores; VI - elaborar o 

orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; VII - cobrar dos 

condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas 

devidas; VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas; 

IX - realizar o seguro da edificação.” É evidente que o ato questionado 

visa preservar a coletividade e os condôminos do Covid-19. Porém, o réu 

deveria se ater a prevenção em áreas comuns e orientação quanto as 

demais questões inerentes ao Condomínio. Com efeito, é possível 

regulamentar o acesso às áreas comuns, mas não se deve proibir que 

moradores, prestadores de serviço e funcionários do lar adentrem a 

unidade residencial do condômino quando autorizados pelo proprietário da 

unidade, salvo hipótese extrema, o que não se vislumbra nos autos, 

máxime pela excepcionalidade da ocupação profissional dos autores. 

Destarte, com todas estas considerações restam amplamente 

demonstrados os requisitos da probabilidade do direito dos autores, assim 

como o perigo da demora, já que a proibição da entrada de seus 

empregados impedirá os autores de trabalhar. Diante disso, o deferimento 

da tutela de urgência é medida que se impõe. Com estas considerações e 

fundamentos, defiro a tutela de urgência, para determinar ao réu que 

permita imediatamente o acesso da babá e empregada doméstica dos 

autores em sua unidade residencial. Todavia, necessário advertir aos 

autores o cumprimento de todas as medidas preventivas à contenção da 

doença Covid-19. O art. 1.336, inciso IV do Código Civil, estabelece: “Art. 

1.336. São deveres do condômino: [...]; IV - dar às suas partes a mesma 

destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao 

sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons 

costumes.”  Portanto,  os autores deverão atender as 

determinações/orientações recomendadas pela OMS, com o uso de álcool 

em gel, circulação somente nas áreas permitidas, bem como todos os 

cuidados preventivos dentro de sua residência. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário 

(Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se com urgência pelo Oficial de Justiça Plantonista 

Cuiabá, 27 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035488-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZA CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035488-29.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de despejo com pedido de tutela antecipada cumulada com cobrança 

proposta por Narciza Clara Leite em desfavor de Ronaldo, objetivando a 

desocupação compulsória do imóvel residencial situado na Rua Irmã Elvira 

Paris, n. 155, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT. Alega que alugou o imóvel à 

Isabelle Cristina Honorio da Silva, pelo prazo de 03 meses, com início em 
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07/12/2018 a 08/03/2019. Porém, a locatária deixou o imóvel antes mesmo 

de completar um mês, mas lhe informou que Ronaldo ficou morando no 

imóvel e que ficaria até o vencimento do próximo pagamento. Todavia, o 

mesmo não desocupou o imóvel, tampouco pagou os alugueis e despesas 

com energia e água. Relata que efetuou o pagamento das contas de 

energia e água e solicitou o desligamento, todavia, o réu realizou ligações 

clandestinas. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar 

a desocupação imediata do imóvel. Determinada a emenda da petição 

inicial (ID 22726376), a autora justificou a impossibilidade de atendimento 

da ordem no ID 22759722. É o relatório. Decido. Infere-se que a autora 

pretende a desocupação do imóvel localizado na Rua Irmã Elvira Paris, n. 

155, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplemento de 

alugueres e acessórios. As possibilidades de despejo liminar estão 

previstas no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. Contudo, o inciso IX: “IX – 

a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo.” No caso dos autos, em 

que pese os argumentos da inicial, não há como deferir, nesta fase de 

cognição sumária, a tutela de urgência postulada, haja visto que além de o 

contrato de locação não ter sido firmado com o réu, dificuldade na 

qualificação completa do réu, a autora sequer o notificou de sua 

pretensão na retomada do bem, já que não há contrato escrito entre eles. 

Ademais, a relação jurídica existente entre as partes exige a formação do 

contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos. Logo, os requisitos 

autorizadores da tutela não estão presentes, razão pela qual o 

indeferimento da tutela é medida que se impõe. Posto isto e com estas 

fundamentações indefiro a tutela de urgência. Cite-se o réu para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias da sua citação oferecer defesa 

ou purgar a mora, conforme previsão do inciso II do artigo 62 da Lei 

8.245/1991. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 27 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011983-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1011983-43.2018.8.11.0041 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento voluntário de sentença em que a 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID 29884299 ). É relatório. Decido. Passo 

a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 

VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, 

nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor da exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015094-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORGENSTERN QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015094-35.2018.8.11.0041 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente 

requer o levantamento do valor pago pela executada, não apresentando 

nenhuma objeção (ID 30629770 ). É relatório. Decido. Passo a analisar 

este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do 

CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada 

mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003691-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1003691-69.2018.8.11.0041 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento voluntário de sentença em que o 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID 29701755). É relatório. Decido. Passo 

a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 

VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, 

nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022636-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PROCESSO N°: 1022636-75.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PARTE RÉ: OI S/A 

SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais proposta por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA em desfavor de OI S.A. Alega a autora que teve seu 

nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito – SERASA 

indevidamente, em razão de uma pendência financeira, no valor de R$ 

7.641,32 (sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e dois 

centavos) conforme extrato (ID. 4366603). Informa que o débito tem 

origem no serviço/produto denominado Circuito Interlan 65-044661 e 

contrato 5042731942 de 07/07/2010, que foi cancelado pela autora em 
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junho de 2013. Entretanto, a empresa ré já havia negativado anteriormente 

a autora no mês de fevereiro/2016 no valor de R$ 4.275,00 (quatro mil, 

duzentos e setenta e cinco reais), ocasião em que resolveu, 

administrativamente a situação, ao efetuar o pagamento da quantia de R$ 

3.287,94 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro 

centavos), após a ré conceder um desconto (documento ID. 4366599). 

Diante disso, postula a declaração de inexistência do débito (R$ 7.641,32) 

e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 44.000,00. O pedido de tutela antecipada foi deferido (ID 

4683704). A ré não compareceu à audiência de conciliação(ID 5487315). 

Citada, a ré informou o cumprimento da liminar e apresentou contestação e 

documentos ((ID. 5613924, ID 5853509 e 5853513/5853721). No mérito, 

defende a improcedência dos pedidos, eis que agiu no exercício regular 

do direito face a inexistência de solicitação de cancelamento em 06/2013. 

Para tanto, junta print das telas, onde não consta nenhuma solicitação 

atinente ao cancelamento, e assim não há que se falar em cobrança 

indevida. Por fim, requer a improcedência da ação, frente à comprovada 

inexistência de ato ilícito e nexo causal. A autora apresentou impugnação 

à contestação (ID 7980368). Intimados para especificar as provas que 

pretendiam produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide 

(ID. 10135173 e 10225622). É o relatório. Fundamento. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme me permitem os artigos 355, inc. I, 

e 12, §2º, inciso VII (Meta 02 -CNJ/2020), ambos do Código de Processo 

Civil. A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao 

presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do 

CDC. A autora afirma que efetuou o cancelamento serviço/produto 

denominado Circuito Interlan 65-044661 e contrato 5042731942 em junho 

de 2013, sendo, portanto, indevida a negativação. Citada, a ré ofertou 

contestação defendendo a legitimidade da dívida, bem como da 

negativação, afirmando que a parte autora não solicitou referido 

cancelamento. Em analise dos autos, observo que a parte autora juntou 

email (ID. 4366610), contendo a seguinte informação “solicita estorno das 

faturas abertas nos circuitos pois informa que solicitou cancelamento em 

2013”, comprovando assim fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, 

do CPC). Em contrapartida, cabia à ré fazer prova de que a autora não 

havia pleiteado referido cancelamento do serviço e, para isso, deveria 

comprovar que o contrato vinha sendo pago regularmente desde 2013. 

Entretanto, a ré apenas junta telas e faturas produzidas de forma 

unilateral, na qual consta o valor do serviço/produto lançado, mas não faz 

qualquer referência se estava ativo e quitado, razão pela qual entendo 

que em nada prova a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 

373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se 

desincumbiu. Diante da ausência de documento eficaz para comprovar 

que a negativação do nome da autora é legítima, possível concluir pela 

veracidade das alegações desta, de que nada deve à ré e que seu nome 

foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Em que pese a declaração de inexigibilidade do débito cobrado 

indevidamente, a autora não apresentou provas para fundamentar a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ainda 

mais em se tratando de pessoa jurídica que, como é cediço, não é passível 

de abalo psíquico, sofrimento, etc., devendo o alegado dano moral infringir 

diretamente a sua imagem, além de estar cabalmente comprovado. Sobre o 

assunto, esclarecedores são os ensinamentos de Américo Luís Martins da 

Silva: “O “dano à imagem da pessoa jurídica” diz respeito, evidentemente, 

ao ato que vem, de uma forma ou de outra, abalar o prestígio da própria 

estrutura empresarial (reputação, crédito, etc.), tanto no seu plano interno 

como no seu plano externo. No entanto, o dano moral causado a pessoa 

jurídica restringe-se a este aspecto – prejuízo a sua imagem -, já que não 

se situando ela, existencialmente, no plano físico (sua existência somente 

se dá no plano jurídico ou abstrato), não há que se falar em sofrimentos 

espirituais de tal espécie e pessoa.” (O dano moral e a sua reparação civil 

– 4. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o novo Código Civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250) Nesse sentido já decidiu o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – PESSOA 

JURÍDICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO 

DESPROVIDO. Súmula nº 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral”. A pessoa jurídica detém tão-somente honra objetiva, traduzida pela 

imagem e prestígio perante os clientes, fornecedores e terceiros. 

Exige-se, por isso, da pessoa jurídica a prova material de que o ato ilícito 

efetivamente causou lesão a sua honra, ou seja, faz-se necessário 

provar que seu prestígio no meio comercial, seu bom nome e a 

qualificação dos serviços que presta foram atingidos pela conduta da ré, 

fato que não restou demonstrado nos autos. A situação experimentada 

pela autora se caracteriza como mero aborrecimento ou dissabor.” (Ap 

106672/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/06/2015. Negritei) Para que reste configurado o 

dano moral capaz de ensejar dever de indenização pecuniária, a conduta 

do agente causador deve ir além do mero aborrecimento diário, ou seja, a 

atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos de personalidade da 

vítima, ultrapassando a razoabilidade das condutas presenciadas 

diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Como já 

mencionado acima, no caso de pessoa jurídica o dano moral deve infringir 

diretamente à imagem da empresa, o que não verifico da situação em 

comento, razão pela qual não acolho o pedido de dano moral ora pleiteado. 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos para tornar definitiva a liminar 

concedida e DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor 

de R$ 7.641,32 (sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e dois 

centavos). Como a autora decaiu de parte mínima do pedido , custas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março 

de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018825-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA EUZEBIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1018825-73.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: 

LAUDICEIA EUZEBIA DE SOUZA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Trat a-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais proposta por LAUDICEIA EUZEBIA DE 

SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. A autora alega que 

teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

haja vista que já havia cancelado o plano junto a ré. Informa que era 

usuária da ré no plano de telefonia móvel denominada Vivo controle 2GB 

75 min, com valor mensal de R$ 75,99 (setenta e cinco reais e noventa e 

cinco centavos) e que efetuou cancelamento do referido plano na data de 

04/04/2017. Entretanto, após o cancelamento, começou a receber 

inúmeras ligações de cobrança, dizendo que existia um débito em aberto 

do mês de janeiro de 2017, no valor de R$ 75,95 (setenta e cinco reais e 

noventa e cinco centavos). Afirma que essa cobrança é indevida, pois a 

mensalidade foi quitada (ID. 8171091). Aduz que em razão da negativação 

indevida teve seu financiamento negado, conforme e-mail enviado pela 

imobiliária (ID. 8171084). Assim, requer a procedência do pedido, 

condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de 

dano moral. Foi deferido o pedido de tutela antecipada (ID 8311123). 

Citada, a ré apresentou contestação (ID 9429108), bem como informou o 

cumprimento da liminar. No mérito, questiona que a autora juntou 

documento que consta a restrição em seu nome, o qual foi retirado de site 

e não pelos órgãos responsáveis. Assim, entende que a autora deve ser 

intimada para apresentar o extrato de negativação emitida pelo 

SPC/SERASA ou CDL Local, sob pena de improcedência da ação. Aduz a 

existência de contrato entre as partes e que fará sua prova por meio de 

telas de sistemas, dos quais tem legitimidade e veracidade, até prova 

robusta em contrário, não podendo ser descartadas de plano antes da 

completa análise de todas as razões apresentadas em defesa. Por fim, 

requer a improcedência da ação e condenação da autora em litigância de 
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má-fé em face da afirmação categórica que desconhece a existência de 

débito legítimo com a empresa ré. Realizada audiência de conciliação (ID 

9641888), a parte ré ofertou a seguinte proposta de acordo: cancelamento 

do serviço de terceiro; isenção da multa contratual; e o pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Entretanto, tal proposta foi recusada. A autora 

apresentou impugnação à contestação (ID 10112180). Intimados para 

especificar as provas que pretendiam produzir, as partes requereram o 

julgamento antecipado da lide (ID 10360307 e 10276274). Os autos vieram 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme me permitem os artigos 355, inc. I, 

e 12, §2º, inciso VII (Meta 01 -CNJ/2020), ambos do Código de Processo 

Civil. De início, consigno que a relação existente entre as partes é de 

consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova 

previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. A autora não nega a existência de 

anterior relação jurídica entre as partes, no entanto, afirma que efetuou o 

cancelamento do plano denominado Vivo controle 2GB 75 min e, mesmo 

assim, estava sendo cobrada indevidamente a pagar a fatura referente ao 

mês de janeiro/2017,, cujo comprovante de pagamento foi juntado no ID. 

8171091. Citada, a ré ofertou contestação alegando que o extrato com a 

negativa não foi emitido pelos órgãos responsáveis. Porem, o fato de não 

ter sido juntado extrato do SERASA e do CDL em nada altera a situação 

posta, haja vista que não está se discutindo aqui se a negativa ocorreu ou 

não. Tanto é assim, que a réu no primeiro tópico tratado na contestação, 

afirma o cumprimento da liminar, ou seja, a autora estava negativada por 

ordem da ré. Ora, cabia à ré fazer prova de que a negativação imposta a 

autora era devida (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus 

este do qual não se desincumbiu. Diante da ausência de documento eficaz 

para comprovar que a negativação do nome da autora é legítima, possível 

concluir pela veracidade das alegações desta, de que nada deve a ré e de 

que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. De forma, diversa, a autora provou que a 

mensalidade cobrada já estava quitada, o que torna ilegitima a 

negativação. Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, 

conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não 

podendo a autora ser responsabilizada e amargar as consequências da 

sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua 

atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do 

negócio jurídico. A negativação indevida do nome de pessoas que nada 

devem, geram dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do 

consumidor, impedindo-os de realizar compras à crédito, tomar 

empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao 

ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, 

conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda 

vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou 

atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização 

por dano moral ao consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da 

Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – 

Apadic, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação 

cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de 

inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra 

agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que 

houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor 

negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que 

praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se 

consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por 

fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). No sentido de que 

a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o 

entendimento da jurisprudência. Vejamos o exemplo à seguir: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO NÃO CARREADO AOS AUTOS – 

DESNECESSIDADE – PREFACIAL AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS DO SISTEMA DE 

ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA 

– MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONSERVADO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Tendo a parte indicado seu endereço nos autos, endereço este na cidade 

da propositura da ação, nada há que se falar em incompetência territorial 

para o julgamento do feito. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova 

a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano 

moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos 

morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento – Súmula 

362/STJ (no caso a sentença recorrida), e os juros serão computados 

desde o evento danoso – Súmula 54/STJ. (Ap 119859/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017 - 

Negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, 

INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO 

ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO - FIXAÇÃO EM 

QUANTIA ADEQUADA - DESCABIMENTO DA MINORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações 

declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da 

cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se 

inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica 

entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato 

ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí 

decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. Mantém-se a 

indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os 

transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. Os honorários 

advocatícios arbitrados em quantia adequada e razoável, diante da 

responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a 

prestação do serviço, não comportam minoração. (Ap 69330/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017- Negritei)” 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS 

ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

- ÔNUS DA PROVA INCUMBIDO À APELANTE – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO 

AO CASO – RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa não faz prova da 

regularidade da constituição do débito negativado, correta a condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais. Revela-se irregular e ato 

gerador de dano moral, que prescinde de comprovação por decorrer do 

próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição de nome nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito não contratado. O valor arbitrado a título de 

indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra 

de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, 
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bem como inibir a conduta abusiva. (Ap 116859/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017 - Negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM FATURA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – LEGALIDADE DO DÉBITO 

NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – DÍVIDA 

INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PEREGRINAÇÃO 

DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 

(art. 14 do CDC). A ausência de demonstração da legalidade da 

contratação e da cobrança efetuada nas faturas do cartão de crédito, 

aliada à peregrinação da autora pela solução do problema, caracterizam o 

dano moral sofrido por esta. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado e 

razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe, sendo desnecessária 

a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.” (Ap, 140358/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. Negritei) Assim, resta 

patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os 

transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, 

inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a 

inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de 

negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re 

ipsa. O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva 

reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 75,95 

(setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Diante da atitude ilícita, 

CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a 

autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Torno definitiva a 

liminar concedida (ID. 8311123). Custas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

 

ra ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007640-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LAURIANO MOURA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de pedido de cumprimento 

de sentença. Determino a intimação da parte devedora (nos termos do 

artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, 

do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040588-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MANOEL DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040588-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIVINO MANOEL DE SANTANA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Visto. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença. Determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, 

do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052689-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ELUANY GOMES OAB - 950.751.431-72 (REPRESENTANTE)

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052689-34.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: A. C. G. R. REPRESENTANTE: FLAVIA ELUANY GOMES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Intime-se a autora a fim de que 

apresente nos autos o recolhimento das custas processuais, bem como 

para que manifeste acerca da petição de acordo colacionada aos autos 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021362-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021362-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E 

PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 
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Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por MÁXIMA AMBIENTAL 

SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando 

que é cliente da ré, assinante do plano VIP Assinatura, ao custo mensal 

variável entre R$ 1.800,00 a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), e lhe foi 

oferecido pela ré em 02.06.2016 uma oferta de migração do plano, no 

valor de R$ 1.364,59, ficando mantidos os benefícios do plano antigo. 

Informa que pediu a formalização da oferta através de e-mail, mas lhe foi 

enviada uma proposta em valor maior ao inicialmente acordado, no 

montante de R$ 1.629,33, pelo que decidiu não realizar a migração e ficar 

com o plano inicial, mas mesmo assim, nos meses seguintes suas faturas 

vieram em valor maior e sucessivamente nos meses seguintes. Relata que 

tentou contato com a ré para se informar a razão do aumento da fatura, 

mas não obteve resposta. Em seguida, aduz que foi bloqueado o 

fornecimento dos serviços e teve seu nome incluído nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo que requer o cumprimento da oferta realizada no 

valor de R$ 1.364,59 e condenação pelos danos morais causados. Com a 

inicial junta documentos. Antecipação de tutela deferida ID. 14291820 para 

determinar que a ré suspenda a cobrança do débito de R$ 17.552,93 

(dezessete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três 

centavos), se abstenha de incluir o nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, caso já o tenha feito que retire, em virtude dos 

débitos discutidos na presente demanda. Devidamente citada, a requerida 

apresenta Contestação e Documentos ID. 16132216, alegando 

preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, defende a regularidade das 

cobranças ante a contratação de novos planos pela autora. A parte 

autora impugna a Contestação ID. 17799894. Intimadas a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, a parte ré pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide enquanto que a autora nada manifesta. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente a ré alega a inépcia da inicial por não estarem 

especificados os pedidos contidos na exordial, culminando na inépcia da 

inicial. De acordo com o art. 330 parágrafo primeiro, do CPC, a petição 

inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”. A 

petição inicial contém as características necessárias a amparar a tutela 

jurisdicional pleiteada, quais sejam, clareza e logicidade, em consonância 

com o disposto no art. 319 e incisos do CPC, não se afigurando, in casu, 

qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, 

acima transcrito. Insta observar, ainda, que “a petição inicial só deve ser 

indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que 

impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª 

Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não 

conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso 

dos autos. Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto 

condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no 

ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada 

na inicial e a causa de pedir. No caso em tela existe coesão entre a 

pretensão e causa petendi, e os pedidos estão devidamente 

especificados, portanto REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. Cuida-se 

de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e 

digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa aos 

serviços prestados. Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 

1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A parte demandante é hipossuficiente na 

relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de 

inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua 

conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é 

o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que foi oferecido à parte 

autora a migração do plano telefônico, conforme ID. 14187651, tendo, 

inclusive, a menção de que o plano havia sido contratado pela mesma, no 

valor de R$ 1.364,59 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta 

e nove centavos). A relação é de consumo, assim, a oferta realizada ao 

consumidor de forma suficientemente clara vincula integralmente o 

fornecedor, tal como ocorre na espécie, em respeito ao artigo 30 do 

Código de Defesa do Consumidor. A empresa ré, por sua vez, alega que 

os valores cobrados estão corretos, eis que foram utilizados serviços 

excedentes ao contratado, alega ainda que o cancelamento do plano com 

a consequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito pelo 

inadimplemento se mostra exercício regular do direito. Pois bem, não 

configura ato ilícito, nem dá direito a restituição de valores ou indenização 

por dano moral, a cobrança por ligações realizadas pelo consumidor que 

extrapolam os limites da franquia contratada. Nesse compasso, invertido o 

ônus da prova, recai sobre a ré o ônus de comprovar que a parte autora 

utilizou o plano além do contratado. Não há nos autos comprovante de uso 

excedente do plano contratado pela parte autora e, mesmo intimada, a ré 

não especificou provas e manifestou pelo julgamento antecipado da lide. 

Assim, é evidente que não se desincumbiu do ônus de afastar sua 

responsabilidade, na forma do artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Sobre o assunto: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. 

MIGRAÇÃO DE PLANO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊCIA, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR 

EM DOBRO OS VALORES COBRADOS, BEM COMO A PAGAR 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. Relação de 

consumo. Oferta. Migração de plano. Plano pós-pago com valor fixo de R$ 

50,00, com bloqueio automático após a utilização total dos minutos. 

Incabível a cobrança de valor superior ao pactuado. Consoante o disposto 

nos artigos 30 e 48 do CDC, as ofertas realizadas pelo fornecedor o 

vinculam, sendo certo que a parte ré não demonstrou a regularidade das 

cobranças efetuadas. Responsabilidade civil objetiva. Ré que não se 

desincumbiu do ônus de afastar a sua responsabilidade, na forma do 

artigo 14, § 3º, do CDC. Dano moral configurado, cuja fixação no valor de 

R$ 2.000,00 não merece qualquer reparo, vez que de acordo com a 

jurisprudência desta Corte. Todavia, não é cabível repetição em dobro de 

valores no caso concreto, porquanto não há como se concluir por má-fé 

da ré na cobrança dos valores. Precedente do E. STJ. RECURSO A QUE 

SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(TJ-RJ - APL: 00065663220078190028 RIO DE JANEIRO MACAE 1 VARA 

CIVEL, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de 

Julgamento: 25/10/2012, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/10/2012). Destaquei. Quanto ao dano moral, o Supremo Tribunal de 

Justiça há muito estabeleceu que o protesto indevido de título é causador 

de dano moral à pessoa jurídica. A exemplo, trago aos autos o julgamento 

do REsp 147.702/MA (Terceira Turma, julgado em 21.11.1997, DJ 

05.04.1999, p. 125), cuja ementa se transcreve abaixo: “CIVIL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PESSOA JURÍDICA - DANO 

MORAL. I - A honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida pelo 

protesto indevido de título cambial. Cabível a ação de indenização, por 

dano moral, sofrido por pessoa jurídica, visto que a proteção dos atributos 

morais da personalidade não está reservada somente às pessoas físicas” 

(REsp nº 60.033-2-MG-DJ de 27.11.95). II- Recurso conhecido e provido. 

Destaquei. No mesmo sentido, a jurisprudência tem entendido que a 

inscrição nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza ato abusivo e 

ilegal, que enseja, igualmente, a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais, violada a honra objetiva da pessoa jurídica, 

consubstanciada no conceito que detém junto ao mercado, visando, em 

especial, a obtenção de crédito. Sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL. 

PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A caracterização de dano 

moral à pessoa jurídica requisita prova de ofensa à honra objetiva, mas a 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão - Circunstância 

dos autos em que comprovada a inscrição irregular se impõe manter a 

reparação por dano moral. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. 

MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral deve observar 

como balizadores o caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há 
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de que incorrer em excesso que leve ao enriquecimento sem causa, 

tampouco em valor que descure do caráter pedagógico-punitivo da medida 

- Circunstância dos autos em que a quantificação é adequada ao caso 

concreto e se impõe sua manutenção. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70077397495, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 24/05/2018). 

(TJ-RS - AC: 70077397495 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de 

Julgamento: 24/05/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 28/05/2018). E, no que se refere à fixação da 

indenização por dano moral, é ressabido, que à míngua de regras jurídicas 

próprias para o arbitramento, fica este ao arbítrio do julgador que se utiliza 

de critérios subjetivos para a avaliação da valoração do abalo sofrido. Eis 

o entendimento jurisprudencial dominante: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E 

MATERIAL - ERRO NO ENVIO DA DUPLICATA - FALTA DE PAGAMENTO - 

PROTESTO DE TÍTULO - CULPA CONCORRENTE DAS PARTES NA 

MANUTENÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO MESMO DEPOIS DO 

PAGAMENTO - ABALO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL NÃO 

DEMONSTRADO - SENTENÇA SINGULAR REFORMADA EM PARTE - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. O protesto que se apresenta indevido em 

razão de erro no envio da duplicata e posterior falta de pagamento, dá 

ensejo à indenização, pois, a empresa autora sofreu dano à sua honra 

objetiva. (TJ-PR - AC: 1691892 PR 0169189-2, Relator: Milani de Moura, 

Data de Julgamento: 04/10/2005, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

6979). Destaquei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito para 

DETERMINAR que a requerida mantenha o plano ofertado e contratado 

pela autora no valor de R$ 1.364,59 (mil trezentos e sessenta e quatro 

reais e cinquenta e nove centavos), bem como para CONDENAR a 

requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a 

partir desta data. RATIFICO a tutela anteriormente deferida. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a favor da 

autora, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035816-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035022-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020523-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040113-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS COSTA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033825-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAM FERREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para indicar os dados bancários completos para expedição 

de alvará. Cuiabá - MT, 27/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030558-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO SILVEIRA LATTARO OAB - PR75732-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA FIGUEIREDO JORGE OAB - SP377458-O (ADVOGADO(A))

KAIKE VICTOR LACERDA LOPES OAB - PB22897-O (ADVOGADO(A))

KELLY GONCALVES SILVA OAB - SP268431-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA MEYER BARRETO OAB - SP394769-O (ADVOGADO(A))

DAVID OLIVEIRA LEAO OAB - MG167268-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - SP402069-O (ADVOGADO(A))

CESAR MATOS SILVA OAB - SP426511-O (ADVOGADO(A))

HEBERT CHIMICATTI OAB - MG74341-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA OAB - MG49729-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA COELHO MOTA SANTIAGO OAB - SP375880-O 

(ADVOGADO(A))
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RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL LEMES ROSA OAB - SP409505-O (ADVOGADO(A))

GENOI FELIPE SILVA FARIA OAB - SP406794-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TOMAZ CALEGURI OAB - SP371524-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO NOVAES PINTO OAB - SP150476-O (ADVOGADO(A))

ALINE APARECIDA DE SOUZA OAB - PR81692-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON YUANFA LIAU OAB - SP372682-O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0030558-63.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME EXECUTADO: BANCO BMG S.A 

Visto. Vieram os autos conclusos para análise dos declaratórios opostos 

pela exequente ao ID n. 29844470, bem como do executado ao ID n. 

30113161. - Dos embargos da Exequente MACHADO & VIEIRA 

ADVOGADOS – ME Aduz a embargante, que houve omissão no julgado 

pela ausência de manifestação quanto a possibilidade de compensação do 

título debatido nos autos, com o título extrajudicial, e ainda obscuridade ao 

ponto de que mesmo homologando o cálculo, determinou a retenção da 

quantia de 6.551.029,83 (seis milhões quinhentos e cinquenta e um mil 

vinte e nove reais e oitenta e três centavos). Sabe-se que o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

Apenas por amor ao debate, verifica-se que não há omissão ou mesmo 

obscuridade, eis que o pedido ainda não foi apreciado pelo juízo, tendo 

apenas preferido determinações antecedentes, colhe-se que do decisum 

recorrido: “(...) Do montante de 17.655.674,40, a executada indica a 

quantia incontroversa de R$ 11.104.644,61, pugnando pela compensação 

do restante com os créditos que executa nos autos n. 

2694161-24.2011.8.13.0024. (...) No que tange o pedido compensação do 

saldo remanescente com os créditos que executa nos autos n. 

2694161-24.2011.8.13.0024, determino seja oficiado o juízo da execução 

(13ª Vara Cível de Belo Horizonte), a fim de que informe em que fase se 

encontra o feito executivo, bem como os embargos à execução n. 

3140481-62.2014.8.13.0024, informando acerca da disponibilidade de 

numerário nos autos.” Com essas considerações, REJEITO os embargos 

de declaração opostos por MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME. - Dos 

embargos do BANCO BMG S.A O embargante alega contradição no 

julgado, tendo em vista que foi determinado o depósito por parte da 

seguradora da quantia integral do seguro garantia, entretanto, condicionou 

o levantamento por parte dos exequentes após passado em julgado a 

decisão, o que afrontaria menor onerosidade ao devedor. Afirma ainda o 

Banco embargante omissão quanto a violação ao verbete 231 da súmula 

do STF (inciso III e §12 do artigo 525 do CPC; nulidade dos atos praticados 

e suspensão e efeito suspensivo. Ao final pugna ainda pela concessão do 

efeito suspensivo no presente embargos. Pois bem, quanto à contradição 

apresentada, verifica-se que razão assiste ao embargante, tendo em vista 

o Princípio da Menor Onerosidade, pois denota-se que com o julgamento 

da impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão recorrida 

determinou de plano a conversão e depósito em juízo da quantia constante 

do seguro garantia, mesmo tendo condicionado o levantamento por parte 

do exequente, para após passado em julgado a decisão. Desse modo, 

considerando que o seguro garantia se equipara ao dinheiro, à luz do §2º 

do artigo 835 do CPC, mostra-se salutar a sua conversão em depósito 

apenas quando do momento do eventual levantamento, que conforme 

consignado no decisum, após passado em julgado a decisão. Já em 

relação a omissões invocadas, verifica-se que a decisão recorrida conta 

com clara exposição dos motivos, tratando-se simplesmente de tentativa 

de rediscussão, conforme se extrai de trecho do decisum: (...) Dá leitura 

do título, torna-se evidente que não demanda qualquer dúvida quanto a 

sua liquidez, vez que esboça quantia certa, e traduz termos e índices de 

correção. Quanto à alegação da executada da necessidade de 

suspensão do processo em virtude do ajuizamento de ação rescisória, 

nota-se do caderno processual, consoante à decisão proferida pelo STJ, 

que a tutela de urgência foi indeferida, desse modo não há pertinência, 

nem mesmo fundamento jurídico, quanto ao pedido de sobrestamento. O 

simples ajuizamento da ação rescisória, sem concessão de tutela 

suspensiva, não obsta o cumprimento da sentença que se visa rescindir, 

gozando o título dos seus atributos legais. Em relação aos pleitos 

descritos no relatório, 2 - nulidade de ato processual pela pratica de ato 

processual com processo suspenso; 3 - ausência e intimação para 

especificar provas; 4 - nulidade de formação do título judicial, tratam-se de 

situações já superadas nos autos, diante do trânsito em julgado do 

acórdão, e nada mais passa de verdadeira tentativa de ressurreição da 

fase cognitiva, eis que as irresignações estão diretamente ligadas à ela. 

Assim, não compete ao juiz da execução negar cumprimento ao acórdão 

transitado em julgado, nem reviver a fase de conhecimento diante das 

limitações das matérias a serem tratadas na fase de cumprimento de 

sentença, razão pela qual rejeito as arguições.(...) Não houve a alegada 

omissão na decisão, porquanto claramente as questões aduzidas pelo 

embargante, foram fundamentadas nos contornos da lide, e de acordo 

com o convencimento deste juízo. É sabido, outrossim, que o subterfúgio 

utilizado pelo embargante para rediscutir a matéria é inviável pelo Estatuto 

Processual vigente, como tem entendido a doutrina e jurisprudência. 

Importa dizer, por fim, que os embargos declaratórios não servem para 

reexaminar tema de direito a modificar o mérito do julgado só para atender 

a concepção do jurisdicionado que perdeu o pleito, assim como não se 

presta para ressuscitar discussões exauridas na decisão embargada. 

Verifica-se, então, que no caso da alegada omissão, a matéria foi 

apreciada de forma concludente e precisa. Posto isso, ACOLHO 

PARCIALMENTE os declaratórios opostos pelo BANCO BMG S.A, apenas 

para sanar a contradição ventilada, e à luz do Princípio da Menor 

Onerosidade ao Devedor, consignar que a conversão do seguro garantia 

em depósito se de apenas quando do momento do eventual levantamento 

determinado, ou seja, após preclusa a via recursal. Diante o oficio enviado 

à Seguradora de ID n. 30034342, comunique-a com urgência acerca da 

presente contraordem exarada nesse decisório, Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de março de 2020 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030558-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO SILVEIRA LATTARO OAB - PR75732-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA FIGUEIREDO JORGE OAB - SP377458-O (ADVOGADO(A))

KAIKE VICTOR LACERDA LOPES OAB - PB22897-O (ADVOGADO(A))

KELLY GONCALVES SILVA OAB - SP268431-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA MEYER BARRETO OAB - SP394769-O (ADVOGADO(A))

DAVID OLIVEIRA LEAO OAB - MG167268-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - SP402069-O (ADVOGADO(A))

CESAR MATOS SILVA OAB - SP426511-O (ADVOGADO(A))

HEBERT CHIMICATTI OAB - MG74341-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA OAB - MG49729-O 

(ADVOGADO(A))
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JANAINA COELHO MOTA SANTIAGO OAB - SP375880-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL LEMES ROSA OAB - SP409505-O (ADVOGADO(A))

GENOI FELIPE SILVA FARIA OAB - SP406794-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TOMAZ CALEGURI OAB - SP371524-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO NOVAES PINTO OAB - SP150476-O (ADVOGADO(A))

ALINE APARECIDA DE SOUZA OAB - PR81692-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON YUANFA LIAU OAB - SP372682-O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0030558-63.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME EXECUTADO: BANCO BMG S.A 

Visto. Vieram os autos conclusos para análise dos declaratórios opostos 

pela exequente ao ID n. 29844470, bem como do executado ao ID n. 

30113161. - Dos embargos da Exequente MACHADO & VIEIRA 

ADVOGADOS – ME Aduz a embargante, que houve omissão no julgado 

pela ausência de manifestação quanto a possibilidade de compensação do 

título debatido nos autos, com o título extrajudicial, e ainda obscuridade ao 

ponto de que mesmo homologando o cálculo, determinou a retenção da 

quantia de 6.551.029,83 (seis milhões quinhentos e cinquenta e um mil 

vinte e nove reais e oitenta e três centavos). Sabe-se que o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

Apenas por amor ao debate, verifica-se que não há omissão ou mesmo 

obscuridade, eis que o pedido ainda não foi apreciado pelo juízo, tendo 

apenas preferido determinações antecedentes, colhe-se que do decisum 

recorrido: “(...) Do montante de 17.655.674,40, a executada indica a 

quantia incontroversa de R$ 11.104.644,61, pugnando pela compensação 

do restante com os créditos que executa nos autos n. 

2694161-24.2011.8.13.0024. (...) No que tange o pedido compensação do 

saldo remanescente com os créditos que executa nos autos n. 

2694161-24.2011.8.13.0024, determino seja oficiado o juízo da execução 

(13ª Vara Cível de Belo Horizonte), a fim de que informe em que fase se 

encontra o feito executivo, bem como os embargos à execução n. 

3140481-62.2014.8.13.0024, informando acerca da disponibilidade de 

numerário nos autos.” Com essas considerações, REJEITO os embargos 

de declaração opostos por MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME. - Dos 

embargos do BANCO BMG S.A O embargante alega contradição no 

julgado, tendo em vista que foi determinado o depósito por parte da 

seguradora da quantia integral do seguro garantia, entretanto, condicionou 

o levantamento por parte dos exequentes após passado em julgado a 

decisão, o que afrontaria menor onerosidade ao devedor. Afirma ainda o 

Banco embargante omissão quanto a violação ao verbete 231 da súmula 

do STF (inciso III e §12 do artigo 525 do CPC; nulidade dos atos praticados 

e suspensão e efeito suspensivo. Ao final pugna ainda pela concessão do 

efeito suspensivo no presente embargos. Pois bem, quanto à contradição 

apresentada, verifica-se que razão assiste ao embargante, tendo em vista 

o Princípio da Menor Onerosidade, pois denota-se que com o julgamento 

da impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão recorrida 

determinou de plano a conversão e depósito em juízo da quantia constante 

do seguro garantia, mesmo tendo condicionado o levantamento por parte 

do exequente, para após passado em julgado a decisão. Desse modo, 

considerando que o seguro garantia se equipara ao dinheiro, à luz do §2º 

do artigo 835 do CPC, mostra-se salutar a sua conversão em depósito 

apenas quando do momento do eventual levantamento, que conforme 

consignado no decisum, após passado em julgado a decisão. Já em 

relação a omissões invocadas, verifica-se que a decisão recorrida conta 

com clara exposição dos motivos, tratando-se simplesmente de tentativa 

de rediscussão, conforme se extrai de trecho do decisum: (...) Dá leitura 

do título, torna-se evidente que não demanda qualquer dúvida quanto a 

sua liquidez, vez que esboça quantia certa, e traduz termos e índices de 

correção. Quanto à alegação da executada da necessidade de 

suspensão do processo em virtude do ajuizamento de ação rescisória, 

nota-se do caderno processual, consoante à decisão proferida pelo STJ, 

que a tutela de urgência foi indeferida, desse modo não há pertinência, 

nem mesmo fundamento jurídico, quanto ao pedido de sobrestamento. O 

simples ajuizamento da ação rescisória, sem concessão de tutela 

suspensiva, não obsta o cumprimento da sentença que se visa rescindir, 

gozando o título dos seus atributos legais. Em relação aos pleitos 

descritos no relatório, 2 - nulidade de ato processual pela pratica de ato 

processual com processo suspenso; 3 - ausência e intimação para 

especificar provas; 4 - nulidade de formação do título judicial, tratam-se de 

situações já superadas nos autos, diante do trânsito em julgado do 

acórdão, e nada mais passa de verdadeira tentativa de ressurreição da 

fase cognitiva, eis que as irresignações estão diretamente ligadas à ela. 

Assim, não compete ao juiz da execução negar cumprimento ao acórdão 

transitado em julgado, nem reviver a fase de conhecimento diante das 

limitações das matérias a serem tratadas na fase de cumprimento de 

sentença, razão pela qual rejeito as arguições.(...) Não houve a alegada 

omissão na decisão, porquanto claramente as questões aduzidas pelo 

embargante, foram fundamentadas nos contornos da lide, e de acordo 

com o convencimento deste juízo. É sabido, outrossim, que o subterfúgio 

utilizado pelo embargante para rediscutir a matéria é inviável pelo Estatuto 

Processual vigente, como tem entendido a doutrina e jurisprudência. 

Importa dizer, por fim, que os embargos declaratórios não servem para 

reexaminar tema de direito a modificar o mérito do julgado só para atender 

a concepção do jurisdicionado que perdeu o pleito, assim como não se 

presta para ressuscitar discussões exauridas na decisão embargada. 

Verifica-se, então, que no caso da alegada omissão, a matéria foi 

apreciada de forma concludente e precisa. Posto isso, ACOLHO 

PARCIALMENTE os declaratórios opostos pelo BANCO BMG S.A, apenas 

para sanar a contradição ventilada, e à luz do Princípio da Menor 

Onerosidade ao Devedor, consignar que a conversão do seguro garantia 

em depósito se de apenas quando do momento do eventual levantamento 

determinado, ou seja, após preclusa a via recursal. Diante o oficio enviado 

à Seguradora de ID n. 30034342, comunique-a com urgência acerca da 

presente contraordem exarada nesse decisório, Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de março de 2020 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023984-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA NASCIMENTO ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para indicar os dados bancários completos para expedição 

de alvará. Cuiabá - MT, 27/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014179-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MOISES GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014179-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MOISES GALDINO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014210-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KREYNA CHRISTINA HUNGRIA ANDRADE FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014210-35.2020.8.11.0041. AUTOR: 

KREYNA CHRISTINA HUNGRIA ANDRADE FEITOSA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014259-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014259-76.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZANE DA SILVA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 12:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014301-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014301-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 12:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014309-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014309-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 13:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014230-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014230-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL PEREIRA RESENDE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 
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conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014240-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014240-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MICHEL DE OLIVEIRA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 12:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014316-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA DASSOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014316-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOLANGE DA SILVA DASSOW REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 13:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014245-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

MARILCE ANGELA DA CONCEICAO OAB - 535.265.201-78 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014245-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. C. D. L. REPRESENTANTE: MARILCE ANGELA DA CONCEICAO REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 

12h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007603-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para indicar os dados bancários completos para expedição 

de alvará. Cuiabá - MT, 27/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014532-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para indicar os dados bancários completos para expedição 

de alvará. Cuiabá - MT, 27/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037209-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANI GUIA DE LARA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, considerando que o resultado da 

penhora Bacenjud foi finalizada positiva, impulsiono os autos intimando a 

parte executada para manifestar, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 

27/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030285-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030285-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS DE FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEAN CARLOS DE FREITAS, move em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.05.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 
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cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.05.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 
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mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (16.05.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0034673-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES PARRON JUNIOR E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT19512-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PECCIN SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSO ELOI CASAGRANDE MODANESE OAB - RS22735-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0034673-88.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HELIO LOPES PARRON JUNIOR E CIA LTDA - ME EXECUTADO: PECCIN SA 

Vistos etc. Intime-se a exequente para manifestação acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021535-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDELGRACIA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021535-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDELGRACIA BASTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 
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Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017660-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILZE QUERINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017660-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENILZE QUERINA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031739-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKILINE FORTES MARASINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031739-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAKILINE FORTES MARASINI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. 

Determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º 

do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento 

espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012748-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012748-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IGOR RIBEIRO DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Determino a intimação da 

parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Convém 

registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004147-42.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO GONCALO MACIEL DE MORAIS OAB - MT6449-O (ADVOGADO(A))

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PERES CASSIS (EXECUTADO)

ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

C C S ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

VALDECIR ERRERA OAB - MT3365-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0004147-42.1995.8.11.0041 Valor da causa: R$ 45.000,00 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO POLO PASSIVO: Nome: C C S 

ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA - ME Endereço: desconhecido; 

LUIZ CARLOS PERES CASSIS, Endereço: desconhecido; ORIOVALDO 

NOGUEIRA DA SILVA, Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, SE MANIFESTAR SOBRE A 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE C C S 

ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA - ME, BEM COMO A PENHORA 

EFETIVADA VIA BACENJUD, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: FEITO 

EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO OTTONI AZAMBUJA, 

digitei. CUIABÁ, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013101-83.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: 

LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI EMBARGADO: JOAO DE CASTRO 

BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO 

Processo 12012-13.2018.811.0041 (1315219) Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Embargos de Terceiro, proposto por LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI 

em desfavor de MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que é o legitimo possuidor do Lote de 

Terras Urbano n° 30, situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim 

Primavera na cidade de Porto Velho/RO, que adquiriu da Sra. Ana Cristina 

da Silva, em 06 de setembro de 2005. Acrescenta que em virtude da 

propositura da ação cautelar inominada nº 3767-52.2014.811.0041, recaiu 

sobre o referido lote inscrição de indisponibilidade. Ante o exposto 

interpôs os presentes embargos de terceiro, requerendo o cancelamento 

do ato de constrição judicial indevida e a suspensão da ação principal na 

fase em que se encontra, tão somente quanto aos referidos lotes. Sobre o 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. E, no caso dos embargos de terceiro, há previsão 

de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso quando 

preenchidos os pressupostos do art. 678 do diploma processual civil, 

assim redigido: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição 

inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da 

execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

24/02/2017) A demonstração da probabilidade do direito da embargante, 

ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre os bens, 

veio evidenciada no fato de que na época em que ela adquiriu não existia 

nenhuma constrição sobre ele, vez que tão somente no ano de 2014 foi 

requerida a indisponibilidade do bem por meio da Ação Cautelar nº 

3767-52.2014.811.0041, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor do 

Imóvel ID: 30499280. É evidente o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, uma vez que a Ação Cautelar Inominada em apenso foi 

proposta com o objetivo de resguardar a divisão igualitária de lucros e 

dividendos das empresas em que o patriarca da família era sócio. Logo, tal 

fato autoriza, a princípio, o deferimento da tutela de urgência pois, 

comprovado que imóvel foi vendido antes do ajuizamento da ação 

cautelar, não devem integrar a relação de bens da referida empresa ou do 

seu sócio. Além disso, pode ficar indisponível por longo tempo, 

prejudicando ainda mais a autora. Segundo a Súmula nº 84 do STJ, “É 

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovida do registro”. Nesse sentido, já decidiu esta corte 

Mato-Grossense: “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1004229-42.2019.8.11.0000 AGRAVO - EMBARGOS DE 

TERCEIRO – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA NA ORIGEM – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, 

§ 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de 

compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ. Questões 

outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a 

instrução do feito.” (N.U 1004229-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no 

DJE 19/07/2019) destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 

– EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO 

IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a 

transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do 

terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da 

Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da 
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sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o 

embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve 

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios.” (N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) negritei Vale 

destacar que, em caso idêntico, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já deferiu tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS 

PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 

ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO 

SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - 

DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Comprovadas tanto a posse 

como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a 

antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na 

matrícula dos imóveis.”  Agravo de Instrumento n º 

1004271-28.2018.8.11.0000 - AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: ALDA MARTINS BRANCO, JOSE 

MARIA QUADRI BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 

(destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE 

LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – 

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Para a 

antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. 

Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do 

ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos 

de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser 

deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade.” Agravo de instrumento nº 1004272-13.2018.8.11.0000 - 

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: 

MARIA SONIA CASTRO BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO (destaquei) Feitas essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA para determinar o LEVANTAMENTO/CANCELAMENTO da 

restrição de indisponibilidade judicial do Lote de Terras Urbano n° 30, 

situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim Primavera na cidade de Porto 

Velho/RO, bem como a SUSPENSÃO dos autos principais de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631, em relação apenas ao bem aqui 

discutido. OFICIE-SE ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Porto Velho/RO para que proceda com a devida baixa da matrícula. 

PROCEDA a Secretaria judicial com o apensamento destes autos ao de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631. Por fim, recebo os embargos de 

terceiro, CITE-SE OS EMBARGADOS, na pessoa de seus procuradores, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013101-83.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: 

LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI EMBARGADO: JOAO DE CASTRO 

BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO 

Processo 12012-13.2018.811.0041 (1315219) Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Embargos de Terceiro, proposto por LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI 

em desfavor de MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que é o legitimo possuidor do Lote de 

Terras Urbano n° 30, situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim 

Primavera na cidade de Porto Velho/RO, que adquiriu da Sra. Ana Cristina 

da Silva, em 06 de setembro de 2005. Acrescenta que em virtude da 

propositura da ação cautelar inominada nº 3767-52.2014.811.0041, recaiu 

sobre o referido lote inscrição de indisponibilidade. Ante o exposto 

interpôs os presentes embargos de terceiro, requerendo o cancelamento 

do ato de constrição judicial indevida e a suspensão da ação principal na 

fase em que se encontra, tão somente quanto aos referidos lotes. Sobre o 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. E, no caso dos embargos de terceiro, há previsão 

de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso quando 

preenchidos os pressupostos do art. 678 do diploma processual civil, 

assim redigido: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição 

inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da 

execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

24/02/2017) A demonstração da probabilidade do direito da embargante, 

ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre os bens, 

veio evidenciada no fato de que na época em que ela adquiriu não existia 

nenhuma constrição sobre ele, vez que tão somente no ano de 2014 foi 

requerida a indisponibilidade do bem por meio da Ação Cautelar nº 

3767-52.2014.811.0041, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor do 

Imóvel ID: 30499280. É evidente o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, uma vez que a Ação Cautelar Inominada em apenso foi 

proposta com o objetivo de resguardar a divisão igualitária de lucros e 

dividendos das empresas em que o patriarca da família era sócio. Logo, tal 

fato autoriza, a princípio, o deferimento da tutela de urgência pois, 

comprovado que imóvel foi vendido antes do ajuizamento da ação 

cautelar, não devem integrar a relação de bens da referida empresa ou do 

seu sócio. Além disso, pode ficar indisponível por longo tempo, 

prejudicando ainda mais a autora. Segundo a Súmula nº 84 do STJ, “É 

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovida do registro”. Nesse sentido, já decidiu esta corte 

Mato-Grossense: “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1004229-42.2019.8.11.0000 AGRAVO - EMBARGOS DE 

TERCEIRO – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA NA ORIGEM – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, 

§ 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de 

compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ. Questões 

outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a 

instrução do feito.” (N.U 1004229-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no 

DJE 19/07/2019) destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 

– EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO 
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IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a 

transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do 

terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da 

Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da 

sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o 

embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve 

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios.” (N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) negritei Vale 

destacar que, em caso idêntico, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já deferiu tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS 

PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 

ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO 

SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - 

DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Comprovadas tanto a posse 

como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a 

antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na 

matrícula dos imóveis.”  Agravo de Instrumento n º 

1004271-28.2018.8.11.0000 - AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: ALDA MARTINS BRANCO, JOSE 

MARIA QUADRI BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 

(destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE 

LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – 

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Para a 

antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. 

Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do 

ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos 

de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser 

deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade.” Agravo de instrumento nº 1004272-13.2018.8.11.0000 - 

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: 

MARIA SONIA CASTRO BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO (destaquei) Feitas essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA para determinar o LEVANTAMENTO/CANCELAMENTO da 

restrição de indisponibilidade judicial do Lote de Terras Urbano n° 30, 

situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim Primavera na cidade de Porto 

Velho/RO, bem como a SUSPENSÃO dos autos principais de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631, em relação apenas ao bem aqui 

discutido. OFICIE-SE ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Porto Velho/RO para que proceda com a devida baixa da matrícula. 

PROCEDA a Secretaria judicial com o apensamento destes autos ao de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631. Por fim, recebo os embargos de 

terceiro, CITE-SE OS EMBARGADOS, na pessoa de seus procuradores, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1013101-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO SOLTOVSKI OAB - RO3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

ALDA MARTINS BRANCO (EMBARGADO)

JOAO DE CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013101-83.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: 

LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI EMBARGADO: JOAO DE CASTRO 

BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO 

Processo 12012-13.2018.811.0041 (1315219) Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Embargos de Terceiro, proposto por LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI 

em desfavor de MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que é o legitimo possuidor do Lote de 

Terras Urbano n° 30, situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim 

Primavera na cidade de Porto Velho/RO, que adquiriu da Sra. Ana Cristina 

da Silva, em 06 de setembro de 2005. Acrescenta que em virtude da 

propositura da ação cautelar inominada nº 3767-52.2014.811.0041, recaiu 

sobre o referido lote inscrição de indisponibilidade. Ante o exposto 

interpôs os presentes embargos de terceiro, requerendo o cancelamento 

do ato de constrição judicial indevida e a suspensão da ação principal na 

fase em que se encontra, tão somente quanto aos referidos lotes. Sobre o 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. E, no caso dos embargos de terceiro, há previsão 

de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso quando 

preenchidos os pressupostos do art. 678 do diploma processual civil, 

assim redigido: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição 

inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da 

execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

24/02/2017) A demonstração da probabilidade do direito da embargante, 

ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre os bens, 

veio evidenciada no fato de que na época em que ela adquiriu não existia 

nenhuma constrição sobre ele, vez que tão somente no ano de 2014 foi 

requerida a indisponibilidade do bem por meio da Ação Cautelar nº 

3767-52.2014.811.0041, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor do 

Imóvel ID: 30499280. É evidente o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, uma vez que a Ação Cautelar Inominada em apenso foi 

proposta com o objetivo de resguardar a divisão igualitária de lucros e 

dividendos das empresas em que o patriarca da família era sócio. Logo, tal 

fato autoriza, a princípio, o deferimento da tutela de urgência pois, 

comprovado que imóvel foi vendido antes do ajuizamento da ação 

cautelar, não devem integrar a relação de bens da referida empresa ou do 

seu sócio. Além disso, pode ficar indisponível por longo tempo, 

prejudicando ainda mais a autora. Segundo a Súmula nº 84 do STJ, “É 

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovida do registro”. Nesse sentido, já decidiu esta corte 

Mato-Grossense: “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1004229-42.2019.8.11.0000 AGRAVO - EMBARGOS DE 

TERCEIRO – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA NA ORIGEM – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, 

§ 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de 

compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ. Questões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 247 de 900



outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a 

instrução do feito.” (N.U 1004229-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no 

DJE 19/07/2019) destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 

– EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO 

IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a 

transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do 

terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da 

Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da 

sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o 

embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve 

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios.” (N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) negritei Vale 

destacar que, em caso idêntico, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já deferiu tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS 

PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 

ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO 

SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - 

DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Comprovadas tanto a posse 

como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a 

antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na 

matrícula dos imóveis.”  Agravo de Instrumento n º 

1004271-28.2018.8.11.0000 - AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: ALDA MARTINS BRANCO, JOSE 

MARIA QUADRI BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 

(destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE 

LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – 

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Para a 

antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. 

Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do 

ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos 

de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser 

deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade.” Agravo de instrumento nº 1004272-13.2018.8.11.0000 - 

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: 

MARIA SONIA CASTRO BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO (destaquei) Feitas essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA para determinar o LEVANTAMENTO/CANCELAMENTO da 

restrição de indisponibilidade judicial do Lote de Terras Urbano n° 30, 

situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim Primavera na cidade de Porto 

Velho/RO, bem como a SUSPENSÃO dos autos principais de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631, em relação apenas ao bem aqui 

discutido. OFICIE-SE ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Porto Velho/RO para que proceda com a devida baixa da matrícula. 

PROCEDA a Secretaria judicial com o apensamento destes autos ao de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631. Por fim, recebo os embargos de 

terceiro, CITE-SE OS EMBARGADOS, na pessoa de seus procuradores, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060756-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060756-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, conheço 

a incompetência deste Juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de um dos Juizados Especiais Cível da Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014153-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LAURETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014153-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON LAURETTE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta por JEFFERSON LAURETTE em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, todos devidamente qualificada nos 

autos. Verifica-se que não foi juntado aos autos o comprovante de 

endereço da parte requerente, assim DETERMINO a intimação do 

requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos o seu comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento do pleito. Após, volvam os autos conclusos para análise e 

decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004523-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENADSON COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004523-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENADSON COSTA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GENADSON COSTA PEREIRA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.10.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 
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Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDOS 

ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE FINALIZAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE 

EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da mão 

direita e 25% do pé direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 PÉ 

DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 

= R$ 1.687,50 Total: R$ 4.050,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(12.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004243-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004243-97.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERSON LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GERSON LUIZ DOS 

SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 05.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 
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improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. No mérito, a ré alega que a 

autora não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 
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(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E 

HOSPITALARES – DAMS. No obstante pedido de reembolso das despesas 

médicas o autor deixou de comprovar os pedidos de DAMS. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (05.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036513-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036513-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANETE ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JANETE ALVES PEREIRA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.01.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DA 

NOVA ORIENTAÇÃO DO STF/STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. A parte ré alega, que na 

inicial consta que o acidente teria ocorrido em data diversa daquela 

atestada nos documentos juntados. Ocorre que, embora constatado o 

equívoco, esta divergência não vem a prejudicar o andamento processual, 

pois se trata apenas de erro material do subscritor da peça, motivo pelo 

qual passo a considerar a data do acidente presente na documentação, a 

saber, 21.01.2018. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 
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11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.01.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022503-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FARIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022503-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON FARIAS DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEFERSON FARIAS DO 

NASCIMENTO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 19.01.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA 

DEMANDA Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – 

DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 
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(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do punho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (19.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014907-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014907-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO SEBASTIAO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PAULO SEBASTIÃO DA SILVA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.08.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. CARÊNCIA DE AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM 

VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. No mérito, a parte ré aduz que os dados do veículo automotor 

não foram apresentados, o que impossibilita a comprovação de que este é 

coberto pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de 

documento fundamental ao feito. Além disso, ainda que houvesse 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora 

possui o dever de indenizar o indivíduo, conforme a seguinte Súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 

11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 

257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de 

indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a 

adimplência do premio do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. 

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo 

com o trabalho desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) A Lei nº 

6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Desta forma, verifica-se que 

o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

14.08.2018. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 
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permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.08.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do pé esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: PÉ ESQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” No caso em tela a 
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parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 

autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, é o caso de que as partes suportem igualitariamente o ônus de 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.08.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência 

recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela 

requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do 

CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 

50% em favor da autora, sendo que o demandante ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021377-40.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021377-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODOLPHO VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO que RODOLPHO VIANA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.07.2018, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação da preliminar 

suscitada em sede de contestação. ILEGITIMIDADE PASSIVA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE À PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA De início, quanto à pretensão da ré de impugnação aos 

benefícios da justiça gratuita, não lhe assiste razão. O atual art. 100 do 

CPC permite à parte contrária oferecer impugnação, mas, para tanto, deve 

provar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão. Como se sabe, a concessão da gratuidade deve ser 

apreciada caso a caso, de acordo com as condições no momento do 

deferimento do referido benefício e, aquele que recebe o benefício tem a 

seu favor a presunção de pobreza, sendo da parte contrária o ônus da 

prova em contrário. No caso, a demandada se limitou de forma genérica a 

impugnar os benefícios da gratuidade da justiça, sem trazer qualquer 

prova de que a parte autora dispõe de recursos. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE 

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA OU 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM 

CUSTOS. MANTENÇA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE 

REVELIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. 

IRREGULARIDADE SANADA. ação de indenização por DANOS morais. 

QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. nexo causal não 

evidenciado. DEVER DE INDENIZAR INexistente.1. Deve ser mantido o 

deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o 

impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais.2. Constatado que houve a regularização da 

representação processual da ré no curso do processo rejeita-se a 

preliminar de aplicação dos efeitos da revelia.3. A responsabilidade 

objetiva pelo defeito na prestação do serviço, proclamada no 14 do CDC, 

não dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre 

este e a conduta do fabricante ou do prestador de serviço. Hipótese em 

que não restou demonstrada que a queda sofrida pela consumidora se 

deu por inadequação do escada do estabelecimento demandado, não 

estando comprovado o nexo de causalidade entre os danos e eventual 

falha na prestação dos serviços, ônus que competia à parte autora, ex vi 

do art. 373, I, do Código de Processo Civil.4. Preliminares rejeitadas. 

Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n. 0709190-17.2015.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara 

Cível, à unanimidade, rejeitar as preliminares de impugnação da gratuidade 

de justiça e de revelia e, no mérito, conhecer do apelo, mas negar-lhe 

provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias 

digitais arquivadas.(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 

0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 

25/06/2018, Julgamento: 19 de Junho de 2018, Relato:Regina Ferrari) 

Dessa forma, REJEITO a preliminar de Impugnação ao Pedido de Justiça 

Gratuita. DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. O autor ingressou com ação de 

indenização, decorrente do seguro DPVAT, alegando ser portador de 

lesões que levaram à sua invalidez, ocasionadas em acidente de trânsito 

sofrido no dia 15.07.2018. O seguro obrigatório é uma modalidade 

securitária de cunho eminentemente social, através do qual as vítimas de 

acidente de trânsito e/ou seus beneficiários são indenizados em casos de 

invalidez permanente e morte, respectivamente. O artigo 3º da Lei n. 

6.194/74, modificado pela Lei n. 11.482/2007, dispõe: “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. No caso em comento, a peculiaridade reside no 

fato de que a invalidez permanente não foi confirmada pela perícia judicial, 

consoante se vê do Laudo Pericial (id. 25254331), o qual atesta que a 

incapacidade da vítima é temporária. A par disso, saliento que a 

temporariedade da incapacidade não foi abarcada pela legislação que 

regula o seguro obrigatório, cuja proteção é dada para aqueles que, em 

função de acidente de trânsito, suportaram sequelas irreversíveis tão 

somente, o que se verificar no próprio site oficial do DPVAT, senão 

vejamos: “Situação coberta: invalidez permanente total ou parcial 

decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre 

ou cargas transportadas por esses veículos. Entende-se por INVALIDEZ 

PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL a perda ou redução, em caráter 

definitivo, das funções de um membro ou órgão, em decorrência de 

acidente provocado por veículo automotor. A impossibilidade de 

reabilitação deve ser atestada em laudo pericial”. (destaquei). O 

reconhecimento da indenização, portanto, prescinde da configuração de 

duas hipóteses: morte ou invalidez permanente, seja total, seja parcial, 

consistindo esta na perda ou redução das funções de um membro ou 

órgão. Ausente a invalidez de cunho permanente da vítima, tem-se por 

indevida a indenização prevista na Lei 6.194/74. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DO BRAÇO DIREITO – 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO - 

INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à 

inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº 6.194/74, 

especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no 

Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 

incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou 

perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade 

permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada 

invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o 

trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei nº 6.194/74.” 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

05/12/2012, Data da publicação no DJE 11/12/2012. “AGRAVO 

REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA 

DIREITA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 

VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - DISSONÂNCIA COM PARECER 

MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML 

quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente. (Ag 34840/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, Publicado 

no DJE 09/06/2015) (destaquei). Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 
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Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

269, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, condeno o requerente ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor da demandada, na forma do 

que preceitua o artigo 20, § 4.°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma dos artigos 11, § 2.º e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031632-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031632-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VERA LUCIA DE ALMEIDA FARIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VERA LUCIA ALMEIDA FARIAS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.06.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 
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cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – REGULAÇÃO PENDENTE Alega à seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse de agir necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. CARÊNCIA DE AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE 

- NÃO AVERIGUAÇÃO DADOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS A matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.06.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 
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perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (06.06.2019) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012695-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO DOS SANTOS RONDON RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que FABIANO DOS SANTOS RONDON, move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

10.03.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 
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condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.03.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 
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repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

media a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DO 

REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS Alega 

a parte autora que em razão do referido acidente automobilístico teve 

gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 450,00 (quatrocentos reais), a 

qual pretende ser reembolsado. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, 

inciso III, §2º, os casos de reembolso médico em decorrência de acidente 

automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Dos autos, verifica-se que restou demonstrado o nexo de 

causalidade ante a prova do acidente automobilístico (Boletim de 

Ocorrência), Boletim de Atendimento, bem como a nota fiscal de id. 

13150791, destinados à recuperação da autora quanto ao acidente 

sofrido. Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido 

pela requerente, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA 

SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao 

pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 

6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações 

em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: 

Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: 

TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade 

Addario – j. em 19/10/2011. Importante esclarecer ainda, que a nota fiscal 

não se trata de simples recibos, pois, goza de presunção juris tantum do 

pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo a 

seguradora o dever de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus da prova 

quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos 

pelo autor, o mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o 

inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré que não 

demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado 

pelo autor, em consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se 

de diversas alegações infundadas. Como a parte autora apresentou todos 

os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se 

torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 

III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. No tocante à correção monetária está 

pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na linha de que 

“incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.”, ou seja, a correção se dá a partir do efetivo 

desembolso. (Súmula 43 CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 

20/05/1992, p. 7074) O mesmo aconteceu quando ao termo dos juros 

moratórios, que devem incidir sobre o total devido, na proporção de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data da citação na ação judicial, firme 

no art. 405 do Código Civil, bem como na Súmula nº 426 do citado Tribunal 

Superior “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação.” Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (10.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação, bem como a reembolsar a parte autora na importância de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), relativos às despesas médicas, 

estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 

11.482/07, valor este acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir 

da data do desembolso e juros de mora de 1% a.m., desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028643-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028643-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

11.05.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. ILEGITIMIDADE PASSIVA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

INEXISTÊNCIA DE LIDE EM FACE DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte 

autora que fez requerimento administrativo, mas teve seu pedido negado 

pela contestante, todavia, não há qualquer registro deste episódio ou 

regulação administrativa junto a esta Seguradora. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA De início, 

quanto à pretensão da ré de impugnação aos benefícios da justiça 

gratuita, não lhe assiste razão. O atual art. 100 do CPC permite à parte 

contrária oferecer impugnação, mas, para tanto, deve provar a 

inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão. Como se sabe, a concessão da gratuidade deve ser 

apreciada caso a caso, de acordo com as condições no momento do 

deferimento do referido benefício e, aquele que recebe o benefício tem a 

seu favor a presunção de pobreza, sendo da parte contrária o ônus da 

prova em contrário. No caso, a demandada se limitou de forma genérica a 

impugnar os benefícios da gratuidade da justiça, sem trazer qualquer 

prova de que a parte autora dispõe de recursos. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE 

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA OU 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM 

CUSTOS. MANTENÇA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE 

REVELIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. 

IRREGULARIDADE SANADA. ação de indenização por DANOS morais. 

QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. nexo causal não 
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evidenciado. DEVER DE INDENIZAR INexistente.1. Deve ser mantido o 

deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o 

impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais.2. Constatado que houve a regularização da 

representação processual da ré no curso do processo rejeita-se a 

preliminar de aplicação dos efeitos da revelia.3. A responsabilidade 

objetiva pelo defeito na prestação do serviço, proclamada no 14 do CDC, 

não dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre 

este e a conduta do fabricante ou do prestador de serviço. Hipótese em 

que não restou demonstrada que a queda sofrida pela consumidora se 

deu por inadequação do escada do estabelecimento demandado, não 

estando comprovado o nexo de causalidade entre os danos e eventual 

falha na prestação dos serviços, ônus que competia à parte autora, ex vi 

do art. 373, I, do Código de Processo Civil.4. Preliminares rejeitadas. 

Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n. 0709190-17.2015.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara 

Cível, à unanimidade, rejeitar as preliminares de impugnação da gratuidade 

de justiça e de revelia e, no mérito, conhecer do apelo, mas negar-lhe 

provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias 

digitais arquivadas.(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 

0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 

25/06/2018, Julgamento: 19 de Junho de 2018, Relato:Regina Ferrari) 

Dessa forma, REJEITO a preliminar de Impugnação ao Pedido de Justiça 

Gratuita. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.05.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 
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Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 4° dedo da mão 

esquerda. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dentre os outros dedos da mão terá a vítima direito a 10% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 4° DEDO DA MÃO ESQUERDA: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.35000 *75% sobre R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 Total: R$ 1.012,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” No caso em tela a 

parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 

autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 
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É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, é o caso de que as partes suportem igualitariamente o ônus de 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.012,50 (mil e doze 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.05.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência recíproca (art. 86, 

do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. 

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos 

reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na 

proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em 

favor da autora, sendo que o demandante ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015482-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR SIRIO VILA REAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0015482-28.2013.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISMAR SIRIO VILA REAL REU: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ISMAR SIRIO VILLA 

REAL em face de GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que, firmou com 

a ré Compromisso de Compra e Venda de um bem Imóvel, com data 

prevista para entrega em Março de 2012, contudo não houve a entrega. 

Sustenta que em razão do atraso, seu contrato foi indevidamente onerado, 

e além disso está impossibilitado de usufruir de seu bem, amargando 

prejuízos, razão pela qual ajuizou a presente ação requerendo a entrega 

do bem com a consequente declaração de atraso na entrega e pagamento 

de multa penal, além de condenação ao pagamento de indenização pelos 

danos morais e materiais sofridos, tal como juros de obra, e lucros 

cessantes. Com a inicial anexa documentos. Tutela Antecipada deferida 

para determinar que a ré deposite até a entrega do bem o valor mensal de 

fruição do bem, no importe de R$ 1.834,14. Devidamente citada, a ré 

apresenta contestação alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva e 

a carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito defende a 

legalidade das cláusulas contratuais, a inexistência de atraso na entrega 

da obra, bem como alega que não restaram comprovados os supostos 

prejuízos cobrados, pelo que deve ser julgados improcedentes os 

pedidos. Em seguida a parte autora impugna a Contestação. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se 

mantiveram inertes. Ao ID. 28309198, foi reconhecida a existência de 

grupo econômico e legitimidade das rés GOLD YELLOW e GOLDFARB. É o 

relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, caput do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) (Destaquei). Primeiramente, tratando-se de processo de 

conhecimento que demanda quantia ilíquida, como é o caso dos autos, a 

ação terá seu prosseguimento normal, sendo desnecessária a sua 

habilitação nos autos da recuperação judicial, conforme preceitua o citado 

artigo 6º, §1º, da Lei 11.101/2005. “Art. 6o A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá 

prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida.” A propósito, decisão do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A 

CONEXÃO - AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA - AFASTAMENTO 

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA - DECISÃO QUE 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

AGRAVANTE/FALIDO. 1. A decretação da falência, a despeito de 

instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a 

atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido 

ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se 

forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as 

regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão 

no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. (...)” (AgRg 

no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). Destaquei. No mesmo sentido 

precedente do TJRS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA INDEFERIDO. 

ENQUANTO NÃO CONSTITUÍDO O TÍTULO JUDICIAL ESTÁ-SE DIANTE DE 

DEMANADA QUE SE REVESTE DE NATUREZA DE CONHECIMENTO. 

COMPETÊNCIA FIRMADA NO JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO MONITÓRIA 

PARA O SEU PROCESSAMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 6º, § 

1º, DA LEI Nº 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70063942874, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Menegat, Julgado em 17/03/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

SUSPENSÃO DA AÇÃO. Não havendo liquidez e certeza do crédito 

pretendido, porquanto ainda na fase de conhecimento a ação, pendente a 

prolação de sentença, a hipótese se enquadra na exceção prevista no 

§1º do art.6º, da Lei.11.101/2005, não sendo ainda o processo passível 

de suspensão. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 
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70063455125, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 27/03/2015). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de suspensão realizado via ID. 28309125, e determino 

o regular prosseguimento do feito até eventual liquidação do débito. 

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais 

a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a 

legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de 

compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula 

nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 

120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – 

negritei) Sendo assim, identificada a relação consumerista, bem como 

identificados os seus componentes, evidente simbiose entre caso 

concreto e legislação consumerista correspondente. Tratando-se de 

relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7º, 

parágrafo único e 18, estabelecem a responsabilidade solidária entre 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a 

participação efetiva das empresas ré no evento. Pois bem, dos 

documentos acostados, verifica-se no ID. 28308710, que a entrega do 

imóvel estava prevista para Março de 2012, e considerando o prazo de 

tolerância de 180 dias, tem-se a data de Setembro de 2012 como marco 

final para entrega das chaves. Nesta esteira, a previsão de prorrogação 

da entrega da obra por até 180 dias (cento e oitenta) prevista, afigura-se 

lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional. Digo isso, porque é 

de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas 

variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, 

sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega, tendo em 

vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no 

caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período...”. (TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito 

Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei) 

Veja que a lei 4.591/64, regente da matéria afeta aos condomínios e as 

incorporações imobiliárias, legítima a previsão contratual de prazos e 

prorrogações, in litteris: “Art. 48. A construção de imóveis, objeto de 

incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o 

regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e 

poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser 

contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. (...) § 2º Do 

contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação”. Do conjunto probatório dos autos, 

verifica-se que a construtora requerida não se desincumbiu de seu ônus 

probatório, não trazendo aos autos a data em que houve a efetiva entrega 

do imóvel, pelo que deve ser reconhecido o atraso desde Setembro de 

2012. Frise-se ainda que a simples emissão da Carta de Habite-se não 

configura a entrega do imóvel, somente constitui uma referência de que 

este “poderia” ser entregue, mas não caracteriza o cumprimento da 

obrigação, porquanto a efetiva entrega do imóvel se dá mediante o 

recebimento das chaves pelo adquirente, ônus que competia às rés 

comprovarem. Quanto à possibilidade de inversão da Cláusula Penal em 

favor do consumidor, o STJ, sobre tal matéria, fixou a seguinte tese, em 

sede de Recurso Repetitivo (Resp. 1.614.721/DF): “No contrato de adesão 

firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo 

previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, 

deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo 

inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de 

fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 

Neste Julgado, o Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que “seja por 

princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no CDC, ou, 

ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática 

de estipular cláusula penal exclusivamente ao consumidor, para a hipótese 

de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal 

reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento de 

avença. Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso 

de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser 

considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, 

caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto.” Sobre a 

possibilidade de inversão da cláusula, afirmou o Ministro que “penso que a 

inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço 

total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, 

simples “inversão da multa moratória”, podendo, isto sim, representar valor 

divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa. 

Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, 

consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do 

adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por 

ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da 

cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, 

de prefixação da indenização em dinheiro pelo período de mora. Como é 

cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, 

obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em 

dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da 

indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros 

cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de 

arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como 

parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor 

daquele que redigiu a cláusula.” Assim, o STJ firmou as teses: “Tema 970: 

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo 

adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor 

equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 

Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a 

construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas 

para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a 

fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações 

heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em 

dinheiro, por arbitramento judicial.” Pela leitura dos Acórdãos paradigmas, 

observa-se que o STJ rechaçou a cumulação de multa moratória, que 

possui natureza eminentemente compensatória, com lucros cessantes, 

bem como disciplinou que a previsão contratual de incidência de multa por 

inadimplemento, apenas em desfavor do consumidor, deve ser 

considerada para arbitramento de indenização, possibilitando a inversão 

da cláusula penal. In casu, deve ser a multa prevista na cláusula 6.1 do 

contrato invertida em desfavor das rés por inadimplemento contratual, 

contudo, deve o pedido de indenização pelos aluguéis julgado 

improcedente, pois é vedada a acumulação com lucros cessantes. Com 

efeito, a cláusula 6.1 prevê que: “6.1. O atraso no pagamento de 

quaisquer quantias devidas em razão desta avença, caracterizará o 

COMPRADOR como inadimplente, sujeitando-o ao pagamento à 

VENDEDORA dos valores vencidos e não pagos, corrigidos 

monetariamente de acordo com a variação “pro rata die” do índice 

aplicável, nos termos deste contrato, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês ou fração de mês e da multa moratória (de 

aplicação imediata) de 2% (dois por cento). Quanto à correção monetária 

durante a fase de evolução da obra e quanto aos juros de mora, é patente 

a inexistência de ilegalidade ou abusividade na correção monetária sobre 

o saldo devedor, ainda que existente a mora na entrega do imóvel por 

culpa da (s) demandada (s), uma vez que: “a atualização do contrato se 

destina exclusivamente a recomposição do valor da moeda, não sendo 

capaz de ocasionar bonificação ou acréscimo patrimonial para construtora 

em detrimento do comprador”, nos termos da recente decisão proferida 

pelo E. Tribunal Estadual, eis a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ART. 

273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PARTE - COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA - IMÓVEL NOVO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - 

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - EXTRAPOLAÇÃO - 

INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL - LUCROS CESSANTES DEVIDOS 

PELA FALTA DE FRUIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONGELAMENTO DO 

SALDO DEVEDOR - INVIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 271 de 900



LIMITA A RECOMPOR O VALOR DA MOEDA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Tratando-se de promessa de compra e venda de apartamento 

novo, o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância 

convencionado acarreta evidentes prejuízos ao consumidor. Presentes os 

requisitos para a antecipação da tutela, ele tem direito à multa contratual e 

aos lucros cessantes pelo não usufruto do imóvel, até o recebimento das 

chaves (AgRg no AREsp nº. 395.105/RJ). Descabido o congelamento do 

saldo devedor, uma vez que a correção monetária não representa 

bonificação ou acréscimo patrimonial para a construtora, pois se limita a 

recompor o valor da moeda”. (AI 80952/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, 

Publicado no DJE 14/09/2015). Embora não seja novidade, importante 

salientar que a mora teve início com descumprimento do prazo estipulado 

na avença contratual, desde Setembro de 2012, por culpa das rés, não 

devendo incidir JUROS durante esse período, apenas correção monetária. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para RATIFICAR a tutela 

deferida, bem como para: DECLARAR abusiva a cobrança de juros 

compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de 

Setembro de 2012, e CONDENAR as requeridas a indenizarem o autor 

pelos prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos valores pagos 

a título de taxa de evolução de obra, entre a data fixada no contrato para o 

encerramento da obra, setembro de 2012, e o término da efetiva cobrança 

irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de 

sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação. Ao pagamento da cláusula 

penal prevista no item 6.1 do contrato pelo descumprimento contratual. Ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. P. R. I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0048973-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0048973-55.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

REVISIONAL interposta por ZORAIDE EPIFANIA SIGARINE em face de 

BANCO BMG S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que é servidor público e estão sendo realizados descontos em 

sua folha de pagamento, perpetrado pela requerida por empréstimos que 

desconhece. Aduz que em razão do decreto nº. 3.014 de 06.05.2004 os 

descontos não poderiam superar a quantia de 30% de seus rendimentos, 

pelo que ajuizou a presente requerendo a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, além de declaração de 

inexistência dos débitos. Com a inicial anexa documentos. Devidamente 

citado, o requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 27912302, 

alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva para revisão dos valores 

consignados. No mérito, defende a contratação dos serviços cobrados, 

pelo que não há que se falar em cobrança indevida e/ou indenização por 

danos morais, considerando que o contrato foi devidamente assinado e o 

débito é legitimo. A parte autora impugna a Contestação ID. 27912315. 

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o banco 

comparece juntando comprovantes de crédito na conta da autora. Em 

seguida junta a Cédula de Crédito Bancário contendo assinatura da parte 

autora, que se manteve inerte. É o relatório. Decido. Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça 

estabelece que: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Aduz a parte autora, em síntese, que é 

funcionária pública e que têm percebido a ocorrência de descontos 

desconhecidos em seu rendimento, que superam o permitido, e realizado 

pelo banco réu. O banco defende que os descontos são devidos, haja 

vista que o contrato foi devidamente assinado e os valores foram 

creditados em favor da autora, conforme provam os documentos, 

devendo ser julgada improcedente a demanda. O Código de Processo Civil 

Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Nas ações dessa natureza compete à parte adversa a 

comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, 

pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 

pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO DESABONATÓRIO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para figurar no pólo passivo 

da demanda, tendo que vista que foi ela quem procedeu na inscrição 

negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. CESSÃO DE CRÉDITO: A 

ausência da notificação não retira do cessionário a sua legitimidade, não 

exime o devedor do pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, 

quando efetivamente contraído o valor. No caso em concreto não veio 

prova da notificação, sequer da contratação havida entre a autora e o 

Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA: 

Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida em que nenhum 

documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. Imprescindível 

viesse provas contundentes da contratação. O ônus da prova do fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte adversa é do réu, 

nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. A 

ausência de provas permite seja reconhecido como verdadeiros os fatos 

alegados pela autora, o que culmina no cancelamento da inscrição 

negativa em seu nome. DANO MORAL: Inovação recursal. Ausência de 

pedido na peça vestibular neste sentido. Apelo não conhecido no ponto. 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. PREQUESTIONAMENTO: O 

prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica 

atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa 

manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se 

negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. (Apelação 

Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) Analisando 

as argumentações e documentos acostados nos autos, verifica-se que o 

banco comprova a relação jurídica entre as partes, através do contrato de 

ID. 27912341, que demonstra que o crédito cedido à autora via ID. 

27912318 foi por ela autorizado. Embora a autora alegue que desconhece 

a contratação, a prova constante dos autos se mostra diferente disso. 

Tendo a ré comprovado nos autos a anuência da parte autora consoante 

sua assinatura no contrato, não há duvidas de que a assinatura indica 

expressa e inequívoca ciência do aderente, inobstante sua alegação de 

que não tinha ciência do empréstimo. Não pode agora a autora pretender, 

por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir contra aquilo com 

que se comprometeu. Se a autora previamente conhecia o quantum que 

deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação 

assumida com a instituição bancária, responsabilizando-se pelo 

pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, 

deverá respeitar o contrato devidamente assinado, que não se contrapõe 

à Lei nem revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa 
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do Consumidor Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO. MODALIDADES. DESCONTO EM CONTA 

CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 

AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA 603 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. RETENÇÃO DE VALORES FORMA DE COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA. UTILIZAÇÃO DAS VIAS 

ORDINÁRIAS. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do 

servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário 

restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de 

pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.º 8.112/1990 

c/c o art. 116, § 2º, da Lei Complementar Distrital n.º 840/2011 e art. 10 do 

Decreto Distrital n.º 28.195/2007. 2. Não há norma que disponha sobre a 

limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos 

bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em 

conta corrente, situação em que há plena liberdade para o empregado 

contratar. 3. Se o mutuário previamente conhecia o quantum que deveria 

desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida 

com a instituição bancária, responsabilizando-se pelo pagamento dos 

valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o 

contrato devidamente assinado, que não se contrapõe à Lei nem revela 

abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 4. 

Aplica-se o enunciado 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 

quando a instituição financeira credora utiliza-se da constrição indevida de 

valores como mecanismo de cobrança extrajudicial de dívidas. 5. Recurso 

da parte conhecido e desprovido. 6. Recurso da parte autora conhecido e 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 6 0 1 1 0 0 6 0 7 7 9  D F 

0001542-71.2016.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 20/07/2018 . Pág.: 303/306) Dessa forma, resta claro que a 

conduta da requerida nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a demandante possui relação com a 

mesma e contratou os serviços, o que justificou as cobranças. Acerca de 

tal tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE 

INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INCONFORMISMO - ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELO RÉU, ALÉM DE SE CUIDAREM DE MERAS CÓPIAS, 

FORAM UNILATELMENTE PRODUZIDOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SÃO 

APTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO "SUB JUDICE" – 

DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PEDIDO 

DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA - 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO 

RÉU NÃO AFASTADA - RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA COMPROVADAS - LEGITIMIDADE NO LANÇAMENTO DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01320803620118260100 SP 0132080-36.2011.8.26.0100, 

Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 09/06/2015, 

14ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/06/2015) “DECLARATÓIA FALSIDADE DE ASSINATURA MERA 

ALEGAÇÃO, SEM PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE 

PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, COMPROBATÓRIO DA 

OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO APELANTE NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Apelação º 7105815-0, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Pedro Ablas, julgado em 04/04/2007). Portanto, chega-se a conclusão que 

a parte autora é devedora do contrato junto à Requerida, assim a 

cobrança configura-se exercício regular de direito. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA MÓVEL - 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – (...) – FATURAS NÃO LIQUIDADAS – INCLUSÃO 

SERASA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO 

– DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1-(...). 2- (...). 3-A 

recorrente alega que não assinou qualquer contrato com a recorrida, no 

entanto foi juntado na contestação um contrato assinado pela mesma e as 

faturas dos meses 07, 08, 09, 10 e 11/2009 não liquidadas. Sendo assim, 

resta caracterizado que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao 

negativar a recorrente por serviços utilizados e não pagos”. (Ap, 

52060/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E 

PATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO SERASA – (...) - DÉBITO EXISTENTE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO IMPROVIDO. Débito existente, dano moral não configurado; 

não pode o autor alegar ignorância quanto a cobrança de encargos 

referentes a atraso de pagamento. (...)”. Ap, 46910/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Negritei. 

Destarte, restou-se configurado que a cobrança é devida, não gerando 

nenhum tipo de dano à parte autora. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa a favor da demandada, na forma do que 

preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de Março 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008072-16.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY RIBEIRO DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RABELLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSVANIO SALOMAO PIMENTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

DANIELA LUBIANCA OAB - MT3583-O (ADVOGADO(A))

EVELINE GUERRA DA SILVA OAB - MT22987-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT15661-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0008072-16.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARIANY RIBEIRO DE MORAIS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS 

LTDA, OSVANIO SALOMAO PIMENTA, SAMUEL RABELLO, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ajuizada por ARIANY 

RIBEIRO DE MORAIS contra COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATEUS, DR. 

OSVANIO SALOMÃO PIMENTA, DR. SAMUEL RABELLO e UNIMED 

CUIABÁ, devidamente qualificados nos autos, alegando que foi submetida 

a uma cirurgia gástrica para redução do estômago, em junho de 2011, que 

foi realizada pelos requeridos, nas dependências do hospital São Mateus. 

Relata que seguiu todas as recomendações médicas e foi informada que 

eventual gestação não causaria problema algum. Ocorre que, após vinte e 

quatro semanas de gravidez começou a sentir fortes dores e muito 

incômodo, pelo que foi até o hospital Femina, onde foi medicada mas diante 

da ineficácia no quadro, foi encaminhada ao hospital requerido. Informa, 

ainda, que fez diversos exames para diagnóstico na situação mas nada 

foi encontrado, e após buscar informação junto ao corpo médico, foi 

tratada com desdém e só informada que estava “tudo normal”, sendo que 

permaneceu internada por quatro dias. Alega que o diagnóstico realizado 
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foi feito de forma negligente, tendo em vista que estava com uma hérnia 

com mais de 90 centímetros do intestino já parcialmente necrosado e foi 

diagnosticado com simples dores lombares em razão do emagrecimento 

rápido após a cirurgia de gastroplastia, o que poderia ter levado a óbito, o 

que gerou danos morais. Afirma que, ao receber alta daquele hospital, 

procurou atendimento no Hospital Jardim Cuiabá, onde foi atendida pelos 

médicos Dr. Juliano Canavarros e Dr. Nadim, os quais verificaram a 

gravidade do quadro clínico da autora e a encaminharam imediatamente 

para a realização de procedimento cirúrgico, que foi realizado com 

sucesso e só após o quadro da autora melhorou. Assim, diante do serviço 

defeituoso dos requeridos, busca ser indenizada pelos danos morais 

sofridos. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citada, a requerida 

UNIMED CUIABÁ apresenta Contestação ID. 28501319, defendendo 

preliminarmente a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva por não ter 

participado da relação jurídica, tendo em vista que a escolha do 

profissional que realiza os procedimentos é do paciente, o que isenta a 

UNIMED de qualquer responsabilidade. Defende no mérito a ausência de 

prova em relação a qualquer conduta supostamente lesiva da ré. O 

hospital São Mateus apresentou Contestação via ID. 28501448, 

defendendo, em síntese, que não restaram demonstrados os supostos 

danos ou condutas lesivas à autora, na medida em que não há 

documentos que atestem que houve negligência no atendimento. 

Contestação dos réus Osvânio e Samuel via ID. 28501487, alegando 

preliminarmente a ilegitimidade passiva, ao argumento de que teve contato 

com a autora somente no pós operatório e portanto não teria legitimidade 

para responder à demanda. No mérito, defende em síntese que se trata de 

obrigação de meio, e portanto não está adstrito ao êxito no tratamento, e 

sim à aplicação da melhor prática, sendo possível a condenação apenas 

se demonstrada a culpa do médico, que não restou demonstrada, pelo que 

deve ser julgado improcedente o pedido. Impugnação a Contestação ID. 

28651372. Devidamente citado, o requerido Afranio apresenta 

Contestação ID. 28651375. Impugnação à Contestação ID. 28501612. 

Nomeado perito Judicial para realização da perícia, o laudo foi apresentado 

ID. 28501760. As partes se manifestaram sobre o laudo. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo da meta 02- do CNJ, pelo que procedo ao 

julgamento. A Unimed Cuiabá e os Réus Osvânio e Samuel alegam serem 

ilegítimos para figurar no polo passivo da ação, por não terem participado 

efetivamente da relação que supostamente causou dano à autora. 

Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor 

nos arts. 7º, parágrafo único e 18, estabelecem a responsabilidade 

solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, 

inconteste a participação efetiva da empresa ré no evento. Sobre o 

assunto, o entendimento solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA 

OFTALMOLÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PRESTADO. ART. 14 

DOCDC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte 

delimitou adequadamente a natureza da responsabilidade dos serviços de 

saúde prestados por sociedades empresárias e por pessoas físicas 

levando em consideração, notadamente, as peculiaridades de cada 

contrato. 2. "(...) aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos 

profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, 

respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional 

responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é 

responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser 

comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da 

instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao 

juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Relator o 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28.6.2011). 3. A teor do 

art.14, caput, do CDC, tem-se que o hospital responde objetivamente pelos 

danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na 

prestação do serviço. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ. AgRg no 

AREsp 768239 MT 2015/0205492-5. Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO. 

T4 - QUARTA TURMA. Julgamento: 16/02/2016. DJe 24/02/2016). 

Destaquei. “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. 1. Os hospitais não respondem objetivamente pela 

prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele 

atuam sem vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes. 2. Embora 

o art. 14, § 4º, do CDC afaste a responsabilidade objetivados médicos, não 

se exclui, uma vez comprovada a culpa desse profissional e configurada 

uma cadeia de fornecimento do serviço, a solidariedade do hospital 

imposta pelo caput do art. 14 do CDC. 3. A cadeia de fornecimento de 

serviços se caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de 

interdependência, como na hipótese dos autos, em que concorreram, para 

a realização adequada do serviço, o hospital, fornecendo centro cirúrgico, 

equipe técnica, medicamentos, hotelaria; e o médico, realizando o 

procedimento o técnico principal, ambos auferindo lucros com o 

procedimento. 4. Há o dever de o hospital responder qualitativamente 

pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele 

oferecidas. 5. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital 

não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de 

resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura 

quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de 

responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código 

de Defesa do Consumidor. 6. Admite-se a denunciação da lide na hipótese 

de defeito na prestação de serviço. Precedentes. 7. Recurso especial 

parcialmente provido”. (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA). Destaquei. É firme a 

jurisprudência sobre a responsabilidade solidária entre o médico 

hospital/plano de saúde, em caso de erro médico, sendo subjetiva a do 

primeiro e objetiva dos demais. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça estabelece a existência de responsabilidade das operadoras de 

plano de saúde pelos danos causados aos pacientes toda vez que o fato 

gerador decorra da falha na prestação dos serviços médicos e 

hospitalares próprios ou credenciados. A responsabilidade dos hospitais e 

clínicas de saúde por atos dos seus administradores e dos médicos que 

integram o corpo clínico, e pelos danos produzidos pelas coisas utilizadas 

na prestação dos serviços, é fundamentada tanto na lei civil como na 

legislação protetiva do consumidor. O Código Civil, artigo 932, disciplina 

que: “São também responsáveis pela reparação civil: III – o empregador ou 

comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 

trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. O Supremo Tribunal 

Federal, na Súmula nº 341 estabelece que: “é presumida a culpa do patrão 

ou comitente pelo ato culposo de seu empregado ou preposto”. A 

propósito: "RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA CLÍNICA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INTELIGÊNCIA DO ART.14 DO CDC. 1. Demanda indenizatória proposta 

pelo marido de paciente morta em clínica médica, alegando defeito na 

prestação dos serviços médicos. 2. A regra geral do art.14,"caput", do 

CDC, é a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos 

causados aos consumidores. 3. A exceção prevista no parágrafo 4º do 

art. 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos 

profissionais liberais. 4. Impossibilidade de interpretação extensiva de 

regra de exceção. 5. O ônus da prova da inexistência de defeito na 

prestação dos serviços médicos é da clínica recorrida por imposição legal 

(inversão 'ope legis'). Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC. 6. 

Precedentes jurisprudenciais desta Corte. 7. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO." (REsp 986.648/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 

02/03/2012). Destaquei. Por conseguinte, irrelevante o fato de haver ou 

não relação de emprego entre o hospital e os profissionais da saúde que 

contrata, bastando que o médico preste os serviços nas dependências do 

hospital para configurar a responsabilidade objetiva deste, e no caso, os 

próprios médicos atestam que atenderam a autora nas dependências do 

hospital requerido, ficando configurada a legitimidade, pelo que AFASTO a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Quanto a preliminar de inépcia 

da inicial por ausência de comprovação dos fatos alegados, esta se 

confunde com o mérito, e como tal será apreciada. Estabelecida a 

responsabilidade dos requeridos, importante destacar que a controvérsia 

da demanda reside em saber se as rés agiram com lisura e aplicaram a 

melhor técnica no atendimento à autora. Em se tratando de 

responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz: “São 

elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo 

voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 
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3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”. 

(Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575). 

Quanto à responsabilização por erro médico, adverte-se que, apesar de 

se tratar de relação consumerista, exige-se a comprovação de culpa por 

parte do profissional que atendeu o paciente, conforme dispõe o artigo 14, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor: “A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa”. Feitas 

essas considerações e antes de passar à análise das provas colhidas, 

impende salientar que a obrigação do médico é tida como de meio, 

porquanto possui o dever de prestar um serviço de maneira atenciosa, 

com o cuidado e diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o 

seu título, utilizando dos recursos que dispõe e observando o 

desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de 

um certo resultado (a cura). Comentando o tema, RUI STOCCO pondera: 

"Evidentemente que se o resultado procurado for a cura de um mal, de 

uma doença, não se poderá responsabilizar o médico tão-só em razão da 

não obtenção desse objetivo. Tal não poderá jamais ser exigido do médico, 

pois a ciência médica é, por definição, uma ciência incompleta, que a cada 

dia busca e encontra novas fronteiras mas que se defronta com 

enfermidades novas ou desconhecidas. Então, cabe reiterar que, em linha 

de princípio, ressalvadas algumas exceções, como acima explicitado, a 

responsabilidade do médico é apenas de meios. Contudo, poderá, 

eventualmente, se de resultado, notadamente com relação aos 

diagnósticos e aos serviços prestados por médicos anestesistas e 

cirurgiões plásticos nos tratamentos ou cirurgias cosmetológicas e 

embelezadoras. Esse também é o entendimento assumido por Ênio 

Santarelli Zuliani ('Inversão do ônus da prova em erro médico'. RT, São 

Paulo, ano 92, v. 811, p. 43-66, maio/2003), Sílvio Rodrigues ('Direito Civil - 

Responsabilidade Civil'. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 252), Orlando 

Gomes ('Questões de Direito Civil'. São Paulo: Saraiva, 1988. P. 452) e 

Antônio Chaves ('Responsabilidade Civil do Ato Médico'. Ato Médico - 

Contrato de Meios. Uma Vida Dedicada ao Direito. Homenagem a Carlos 

Henrique de Carvalho. São Paulo: RT, 1995, p. 157). Assim, nessa linha de 

pensamento, para a pretensão indenizatória ser reconhecida com êxito, 

exige-se a comprovação de que teria o profissional de saúde agido com 

imprudência, negligência ou imperícia durante o procedimento realizado. 

Pois bem, embora tenha a parte autora demonstrado irresignação com as 

atitudes tomadas pelos requeridos, verifica-se das provas produzidas nos 

autos que agiram com prudência, vejamos. A perícia realizada revelou que 

a equipe médica responsável pelo procedimento não agiu com qualquer 

das modalidades de culpa, seja negligência, imprudência ou imperícia. A 

propósito, transcrevo alguns trechos do laudo pericial: “(...) Durante a 

hospitalização recebeu atendimento adequado, foram realizados os 

exames complementares compatíveis e obteve alta melhorada sem 

diagnóstico definitivo estabelecido e sem clínica de abdome agudo. (...) 

Desta forma não é possível afirmar que o atendimento médico ocorrido no 

HSM seja caracterizado como imprudente, negligente ou imperito, ou que 

tenha ocorrido ato lesivo, dano e culpa.” Nesse sentido, trago da 

Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

COMPLICAÇÕES EM CIRURGIA ESTÉTICA – SEQUELAS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO-CIRURGIÃO E DO HOSPITAL – 

INDÍCIOS DE CULPA DO ANESTESISTA, O QUAL NÃO INTEGRA A LIDE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

ADEQUADA NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE 

PARCIALIDADE DO MÉDICO PERITO – DESCABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão hostilizada, 

embora sucinta, encontra-se fundamentada, não revelando inobservância 

ao preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o 

magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses articuladas pelas 

partes, tampouco a mencionar os dispositivos legais aplicáveis à hipótese, 

bastando agregar ao decidido a temática que é núcleo da contenda. Não 

há se falar em nulidade, vez que a sentença está devidamente motivada e 

explicita as razões que culminaram no desacolhimento do pedido deduzido 

na inicial. O e. Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que, 

na hipótese de o dano ao paciente decorrer de erro médico do 

anestesista, este responde individualmente pelo evento, porquanto não há 

solidariedade decorrente de responsabilidade objetiva entre o cirurgião 

chefe e o anestesista. O laudo pericial e seus esclarecimentos apontam 

que não há nexo causal entre a atuação dos réus (médico-cirurgião e 

Hospital) e o evento danoso. É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo 

pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito 

oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção 

de forma diversa do expert. Todavia, apenas não deve aceitar essas 

conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou 

desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos. 

Constatado pericialmente que não houve erro médico, imperícia, 

imprudência ou negligência na conduta do médico-cirurgião e do hospital 

envolvidos no procedimento aplicado à autora, afasta-se o dever de 

indenizar postulado contra os apelados. Negou-se provimento ao recurso. 

(TJ-MT - APL: 00241933220078110041 60016/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO. INFECÇÃO BACTERIANA. DIAGNÓSTICOS 

APROPRIADOS. MEDICAÇÃO MINISTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 

Discutida a responsabilidade civil por erro supostamente ocorrido durante 

atendimento de emergência, aplicável o regime de responsabilidade 

subjetiva do hospital, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. - A obrigação do médico é tida como de meio, porquanto possui o 

profissional da saúde o dever de prestar o serviço de maneira atenciosa, 

com o cuidado e a diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com 

o seu título, utilizando dos recursos de que dispõe e observando o 

desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de 

um certo resultado (a cura). - Comprovado por meio de prova pericial a 

pertinência técnica do diagnóstico médico, dos exames realizados e da 

medicação ministrada, não há que se falar em ilícito culposo. (TJ-MG - AC: 

10687130034584001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

09/08/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/08/2017) Destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO 

DE ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA PROVAS. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos 

decorrentes de erro praticado pelo médico demandado ao realizar 

procedimentos cirúrgicos no pé esquerdo da autora, julgada improcedente 

na origem. A responsabilidade do médico apelado é subjetiva, nos termos 

do artigo 14, § 4º, do Código Consumerista, razão pela qual é necessária a 

comprovação da culpa. No caso em apreço, a recorrente não se 

desincumbiu de comprovar a ocorrência de agir negligente do médico réu, 

ex vi legis do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na verdade, 

o conjunto fático-probatório demonstrou a correção dos procedimentos 

cirúrgicos realizados pelo médico réu. Consoante o laudo pericial de fls. 

243-245, 284, 289-292, a primeira cirurgia foi realizada para correção do 

halux valgus e o segundo procedimento cirúrgico para tratamento de 

artrose metatarso falangeana no primeiro pododáctilo, referindo o perito 

judicial ser impossível determinar a causa da artrose em face da ausência 

nos autos de exames pré e pós operatórios. Portanto, pode-se concluir 

que a segunda cirurgia não foi realizada em razão de incorreções... 

existentes no primeiro procedimento, mas por patologia diversa (halux 

valgus e artrose). Aliás, o perito judicial afirmou que há possibilidade de a 

artrose ser preexistente à primeira cirurgia, sendo que as pessoas que 

possuem joanetes são mais propensas a desenvolver artrose no hálux. 

Ainda, em resposta ao quesito formulado pelo réu (fl. 291) esclareceu o 

médico perito que a cirurgia de halux valgus é indicada, entre outros 

motivos, para diminuir a incidência de artrose e nunca se poderá afirmar 

que impedirá o aparecimento da degeneração articular e sim que, se ela se 

manifestar, será menor do que sem a cirurgia. Mesmo com cirurgia, a 

artrose pode se manifestar. Desta feita, imperiosa a manutenção da 

sentença de improcedência da demanda, tendo em vista que o conjunto 

fático-probatório acostado aos autos não foi apto a comprovar a conduta 

culposa por parte do médico que atuou nos procedimentos cirúrgicos 

realizados pela autora. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70078302361 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 

30/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 11/09/2018) Destaquei. Logo, não evidenciado qualquer conduta 

culposa, não há se falar em obrigação de indenizar. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. 1. AGRAVOS RETIDOS. 

INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. A prova a ser produzida nos autos tem a 

finalidade de formar a convicção do julgador. Elementos probatórios 

coligidos ao processo suficientes ao convencimento do Juízo. Pretensão 
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indenizatória deduzida a partir da alegação de erro médico. 

Preponderância da prova técnica. Dispensa da prova testemunhal. 2. 

CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO 

RESULTADO. INTERVENÇÃO DE NATUREZA REPARADORA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO ANALISADA DESDE A TEORIA DA 

CULPA SUBJETIVA. Caso em que a autora submeteu-se a abdominoplastia 

para corrigir dilatação e flacidez de abdome, imperfeições determinadas 

por duas gravidezes, ambas com cesarianas, e tratar hérnia umbilical, 

tudo determinando a necessidade de reposicionamento de estruturas e 

dinâmica da parede do abdome. Resultado estético do umbigo não 

alcançado, mas possível de melhora/correção a partir de nova cirurgia. "In 

casu, necessário, tecer esclarecimentos entre cirurgia plástica estética 

propriamente dita e a cirurgia plástica reparadora. Na primeira modalidade 

o objetivo está restrito ao alcance do resultado meramente estético, 

situação em que o paciente não apresenta qualquer quadro de patologia 

quando procura submeter-se a uma intervenção cirúrgica. Já na cirurgia 

plástica reparadora, a obrigação assumida pelo médico é de meio, 

cabendo ao paciente a comprovação da culpa do profissional contratado 

no caso da falha na prestação do serviço" - precedente deste Tribunal. 

Inexistência de prova de erro médico ou deficiência no dever de 

informação. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO 

AOS AGRAVOS RETIDOS E À APELAÇÃO. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 

70069733129, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/09/2016). Destaquei. Por 

todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o 

(a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045384-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURECI SALUSTIANA DOS SANTOS FANTI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILA MAGNO OAB - SP78069 (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0045384-60.2012.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAURECI SALUSTIANA DOS SANTOS 

FANTI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por LAURECI 

SALUSTIANA DOS SANTOS FANTI em face de BANCO BMG S.A, 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que, ao tentar 

efetuar compras no comércio teve seu crédito negado sob a alegação de 

que seu nome estava registrado junto aos órgãos de proteção ao crédito 

por uma dívida de R$ 19.559,44 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta e quatro centavos). Relata que ao buscar 

informação acerca dos lançamentos, foi informada que havia sido 

formalizado um empréstimo em seu nome e que desconhece a origem,pelo 

que ajuizou a presente ação requerendo seja indenizada pelos danos 

morais sofridos e declarado inexistente o débito. Com a inicial anexa 

documentos. Antecipação de tutela para determinar que as requeridas se 

abstenham de realizar novo registro do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito pela dívida aqui discutida. Devidamente citado, o réu 

apresenta Contestação via ID. 28387927, defendendo em síntese que 

houve a contratação regular dos serviços do banco e portanto a cobrança 

e a inscrição é regular e não gera dano moral. A parte autora impugna a 

Contestação via ID. 28387993. Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, manifestaram interesse na produção de prova 

pericial, assim, foi nomeado perito judicial que realizou a perícia e 

colacionou o laudo via ID. 28388005. As partes se manifestaram acerca 

do Laudo. Proferida sentença de mérito, o Egrégio Tribunal de Justiça 

anulou a sentença e determinou a realização de nova perícia, que foi 

realizada via ID. 28388168. É o relatório. Decido. Trata-se de processo 

incluso na meta 02 do CNJ, pelo que procedo ao julgamento. Busca a parte 

autora indenização pelos danos morais causados em razão da 

negativação em seu nome, por empréstimo supostamente realizados 

indevidamente em sua conta. A requerida em defesa alega que a 

negativação é regular posto que a autora contratou os empréstimos junto 

ao banco, que o contrato foi devidamente assinado e é negócio jurídico 

perfeito, não podendo ser anulados por mera liberalidade. O Código de 

Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é 

ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações dessa natureza compete à parte 

adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

Analisando as argumentações e documentos acostados nos autos, se 

verifica que o banco logrou êxito em comprovar que houve relação jurídica 

entre as partes e a contratação do empréstimo via ID. 28387936 ou pela 

conclusão de ambos os peritos, que afirmaram que os documentos foram 

todos assinados pela autora. Colhe-se da Conclusão do Laudo pericial de 

ID. 28388166: “A ANÁLISE DA ASSINATURA LANÇADA NO DOCUMENTO 

OBJETO DA LIDE QUE. 01, ATRIBUÍDA A SRA. LAURECI SALUSTIANA 

DOS SANTOS FANTI, EMANOU DE SEU PUNHO ESCRITURADOR, 

TRATANDO-SE DE ASSINATURA AUTÊNTICA”. Assim, resta incontroverso 

que houve a contratação dos empréstimos e que foram todos assinados 

pelo punho da autora, restando claro que o débito inequivocamente existe, 

não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da requerida nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

demandante possui relação com a mesma, o que justificou a negativação 

diante da inadimplência. Portanto, chega-se a conclusão que a parte 
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autora é devedora dos contratos junto ao banco réu, assim a negativação 

configura-se exercício regular de direito. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA MÓVEL - 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – (...) – FATURAS NÃO LIQUIDADAS – INCLUSÃO 

SERASA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO 

– DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1-(...). 2- (...). 3-A 

recorrente alega que não assinou qualquer contrato com a recorrida, no 

entanto foi juntado na contestação um contrato assinado pela mesma e as 

faturas dos meses 07, 08, 09, 10 e 11/2009 não liquidadas. Sendo assim, 

resta caracterizado que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao 

negativar a recorrente por serviços utilizados e não pagos”. (Ap, 

52060/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E 

PATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO SERASA – (...) - DÉBITO EXISTENTE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO IMPROVIDO. Débito existente, dano moral não configurado; 

não pode o autor alegar ignorância quanto a cobrança de encargos 

referentes a atraso de pagamento. (...)”. Ap, 46910/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Negritei. 

Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele a formação de seu 

convencimento, além da condução do feito nos termos do art. 370 e 371 

do CPC. Conforme disposição do art. 156 o CPC, nos casos em que a 

prova depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será 

assistido por perito. É cediço o entendimento de que a nomeação do perito 

é tarefa do julgador da causa, conforme art. 465 do CPC, onde o mesmo 

nomeará profissional de sua confiança, já que é o condutor do processo. 

A prova se destina ao julgador que pelo disposto no art. 370 do CPC 

incumbe deferir, indeferir ou determiná-la de ofício. Por outro lado, 

assegurando o direito à impugnação ao laudo, deve a parte tecer 

elementos concretos que possibilitem sua contraposição com o laudo 

pericial. Logo, quando não apresentados elementos concretos a invalidar 

a perícia realizada sob o crivo do devido processo legal, deve-se manter 

hígida a conclusão oferecida pelo expert nomeado pelo juízo. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO EX 

EMPTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. LAUDO PERICIAL. 

IMPUGNAÇÃO. A impugnação ao laudo exige fundamentação subsistente 

para motivar sua anulação. A alegação genérica, desprovida de 

fundamento técnico ou de prova idônea capaz de se contrapor ao trabalho 

pericial não é suficiente para desautorizar a conclusão de laudo pericial. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70063625073, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 01/03/2015) Destaquei. In casu, a 

parte autora não carreou para os autos qualquer documento capaz de 

desconstituir o laudo pericial, ficando a alegação apenas no campo 

hipotético. Com efeito, a impugnação ao laudo exige fundamentação 

subsistente para motivar sua anulação. A alegação genérica, desprovida 

de fundamento técnico ou de prova idônea capaz de se contrapor ao 

trabalho pericial não é suficiente para desautorizar a conclusão de laudo 

pericial. Ademais, o expert eleito pelo Juízo para realização da perícia é 

profissionais de sua confiança, e nesse sentido, deve ser nomeado para 

que goze da presunção de imparcialidade, guardando equidistância em 

relação aos litigantes. Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: 

“O ordenamento processual brasileiro adotou o sistema de escolha do 

perito pelo próprio juiz, não tendo as partes nessa escolha nenhuma 

influência, que quanto muito poderão sugerir nomes ao juiz, que sempre 

dará decisão final e irrecorrível a respeito de quem funcionará como perito 

da demanda judicial. Nem mesmo se as partes em comum acordo 

indicarem um perito o juiz estará obrigado a aceitá-lo, ainda que nesse 

caso o bom sendo indique que o mais adequado seja seguir a vontade das 

partes”. (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIl. v. único. 3ª Ed. São 

Paulo: Método, 2011. p. 466) negritei. A propósito: “ACIDENTE DE 

TRABALHO. NOMEAÇÃO DE PERITO. Segundo art. 421 do CPC, a 

nomeação é tarefa do julgador da causa, atendendo ao seu livre 

convencimento. Negado seguimento ao agravo de instrumento”. (Agravo 

de Instrumento Nº 70058756370, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 12/03/2014) negritei. 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. 

HONORÁRIOS DO PERITO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. FIXAÇÃO DO 

VALOR. 1) Após a proposta dos honorários exigidos pelo perito, as partes 

devem ter a oportunidade de se manifestar acerca do quantum pleiteado. 

2) Ao magistrado cabe, como conhecedor do processo e destinatário da 

prova, eleger perito de sua confiança e fixar, dentro de sua 

discricionariedade e atento à complexidade da causa, o valor justo para o 

seu pagamento. 3) Agravo não provido.” (TJAP – Ag. n.° 2085/2008 – data 

do julgamento 01/04/2008 – Relator: Des. Carmo Antônio) negritei. Não é 

demais destacar que a responsabilidade que recai sobre o (a) expert é 

enorme, pois, como o seu trabalho pode definir o rumo do processo, é 

necessário zelo e precaução para não prejudicar as partes e nem levar o 

Juiz a erro. Cabe ao julgador, que possui melhor conhecimento sobre os 

peritos da Comarca ou região, nomear o perito, que seja apto a responder 

com conhecimento e segurança todos os questionamentos para a solução 

do litígio, pelo que rejeito a impugnação de ID. 28388170, considerando 

para julgamento o laudo pericial de ID. 28388166. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. REVOGO a tutela anteriormente deferida. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034778-77.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034778-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HYAN HENDREL CARVALHO SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HYAN HENDREL CARVALHO 

SOARES, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que sua 

mãe JOSIANE KEYLAH CARVALHO DA SILVA foi vítima fatal em acidente 

de trânsito ocorrido em 19.01.2014, pretendendo o recebimento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros e correção monetária, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação (id. 11870526). 

A ré devidamente citada deixou transcorrer o prazo não tendo 

apresentado contestação. É o relatório. Decido. A requerida, devidamente 

citada, não se manifestou nos autos, pelo que lhe decreto a revelia 

Salienta-se que a espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses 

do artigo 345 do Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, 

sendo que deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, consoante o 

artigo 344 do CPC. Quanto aos beneficiários, o artigo 4º da Lei nº 6.194/74 

estabelece que “a indenização no caso de morte será paga de acordo 

com o disposto no artigo 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”. 

O artigo 792 do Código civil dispõe que “na falta de indicação da pessoa 

ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado obedecido a ordem 

da vocação hereditária”. Assim, a legitimidade do requerente como filho da 
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vítima resta comprovada pela Certidão de Nascimento e (CNH) do autor 

colacionado nos IDs 10715240 e 10715232, além de ser atestada através 

da certidão de óbito com a indicação de um herdeiro (id. 10715234), não 

restando assim dúvidas quanto à legitimidade da parte. No que concerne à 

possibilidade de haver outros herdeiros, a certidão de óbito é categórica 

ao declarar que a vitima era divorciada e possuía um filho, motivo pelo qual 

o autor faz jus ao valor integral da indenização. Para que haja o 

pagamento da indenização faz-se necessária a apresentação de certidão 

de óbito, o registro da ocorrência no órgão policial competente, o nexo 

causal entre a morte e o acidente e a prova de qualidade de beneficiário 

no caso de morte. Nesse sentido dispõe o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei 

n. 6.194/74: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1º A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, o prazo de trinta dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) Certidão de Óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (...) Sendo assim, a morte de JOSIANE KEYLAH CARVALHO DA 

SILVA está comprovada pela certidão de óbito (ID 10715234), tendo 

ocorrido em 19.01.2014, em razão de acidente de trânsito ocorrido na 

mesma data, conforme se depreende do laudo pericial (ID 10715244), 

atestando assim o nexo causal. Portanto, comprovado o acidente de 

trânsito, o nexo de causalidade entre o sinistro e o evento morte, bem 

como a condição do demandante como beneficiário do seguro, se faz 

devido o recebimento da indenização. Quanto ao valor da indenização 

dispõe o art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Grifo nosso). Desse modo, 

observando as regras do artigo 792 do Código Civil, cabe a autora à 

indenização integral do seguro DPVAT, porquanto é o único herdeiro da 

segurada. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT ao autor, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P. R. 

I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018650-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018650-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIDE PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEIDE PEREIRA DA SILVA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.01.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – REGULAÇÃO PENDENTE Alega à seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse de agir necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 
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chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM 

VALIDADE – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. No mérito, a parte ré aduz que os dados do veículo automotor 

não foram apresentados, o que impossibilita a comprovação de que este é 

coberto pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de 

documento fundamental ao feito. Além disso, ainda que houvesse 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora 

possui o dever de indenizar o indivíduo, conforme a seguinte Súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 

11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 

257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de 

indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a 

adimplência do premio do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. 

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo 

com o trabalho desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) A Lei nº 

6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 
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classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do punho direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.01.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036911-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA ZANIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036911-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITORIA ZANIN REU: EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS, 

ENCARGOS DA LOCAÇÃO e OBRIGAÇÃO DE FAZER, formulada por 

VITÓRIA ZANIN em desfavor de EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES, 

devidamente qualificadas nos autos, alegando que firmou contrato de 

locação com a requerida, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua 

das Pérolas, n 184, sendo convencionado o valor de R$ 1.600,00(um mil e 

seiscentos reais) com prazo de duração entre 10.0.4.2017 a 09.04.2018. 

Informa que a requerida possui além dos débitos dos aluguéis de 

Outubro/2017 e Novembro/2017, as faturas de energia elétrica e IPTU, e 

que mesmo notificada extrajudicialmente, não manifesta interesse em 

pagar, pelo que ajuizou a presente ação. Com a inicial anexa documentos. 

Recebida a inicial, fora determinada a purgação da mora pela requerida ou 

a sua desocupação voluntária do imóvel via ID. 11051557. Devidamente 

citado, a requerida não apresentou defesa. É o relatório. Decido. 

Registra-se de início, a aplicação ao presente caso do que preceitua o 

artigo 355 do Código de Processo Civil, já que a parte requerida 

devidamente citada na ação principal deixou o prazo decorrer sem 

apresentação de defesa: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349”. Sobre a revelia, o artigo 344 do mesmo diploma legal 

dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.” Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se impõe não havendo 

cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para especificação de 

provas. Nesse sentido: “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No comentário deste artigo, 

os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no 

Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o 

tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o 

réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) 

contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna 

os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso) Mais adiante, 

na página 600 os mesmos autores asseveram sobre os efeitos da revelia, 

vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala impropriamente em “revelia”, 

querendo significar, na verdade, efeitos da revelia. Tanto isso é verdade 

que faz referência expressa ao CPC 319, que regula os efeitos da revelia. 

A hipótese é espécie do gênero previsto no inciso anterior, porque o 

principal efeito da revelia é fazerem-se presumir verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Assim, são os fatos que não precisam ser 

provados em audiência, por expressa determinação do CPC, 334, III 

(incontrovertidos) e IV (presunção de veracidade)”. É cediço que tal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 280 de 900



presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Assim, in casu, apesar de devidamente citada, a requerida 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação aos 

autos, importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, e, 

impondo a procedência do pedido, em conformidade com o comentário dos 

juristas acima nominados, pelo que decreto sua revelia. No mérito, informa 

a parte autora que o requerido possui além dos débitos dos aluguéis de 

Outubro/2017 e Novembro/2017, as faturas de energia elétrica e IPTU. Em 

razão dos efeitos da revelia e da ausência de defesa pela requerida, que 

foi devidamente citada, tem-se como existente e válida a relação locatícia 

havia entre o autor e a ré, bem como as obrigações pactuadas nos 

valores indicados na petição inicial. Portanto, cabível a condenação ao 

pagamento dos aluguéis de Outubro/2017 e Novembro/2017, sendo que 

Outubro perfaz o valor de R$ 1.400,00 e Novembro R$ 1.600,00. Quanto 

ao encargos de energia elétrica, só poderia a parte autora demandar caso 

houvesse realizado o devido pagamento, o que não restou demonstrado, 

pelo que não merece amparo o pedido neste ponto. Em relação ao IPTU, 

estando previsto no contrato que correrá por conta do locatário, 

plenamente cabível sua condenação à transferência imediata dos débitos 

para sua titularidade, pelo tempo que permaneceu no imóvel. Sabe-se que 

no contrato de locação, o locador deve disponibilizar o imóvel e em 

contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos, bem como as 

taxas referentes ao imóvel e demais gastos consequentes de seu uso, 

como luz, água e limpeza. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu 

art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Assim, não tendo o requerido apresentado qualquer prova que refute as 

alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o pagamento dos valores 

em atraso dos aluguéis, tem-se que deve ser reconhecida a existência da 

locação, bem como o atraso nos pagamentos. A propósito, assim dispõe a 

nossa jurisprudência pátria: “AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE 

PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - 

ALUGUEIS ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - 

CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE 

A ação de despejo pode ser cumulada com a cobrança de alugueis que só 

será ilidida se demonstrado o pagamento mediante recibo. A cláusula que 

fixa multa de 10% é permitida e não está ofendendo o Código de Defesa 

do Consumidor que não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 

10518091731738001 MG , Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora, (inc. II 

do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a locatária no caso. 

APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. 

No mais, o contrato de locação é título extrajudicial conforme prevê o 

artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse modo, nada 

impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes dos 

requeridos. Neste sentido a corte Mato Grossense preleciona: 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO E 

LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - 

POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E 

MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é 

título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de 

Processo Civil, estando nele compreendidas as obrigações acessórias 

como o pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, 

expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma 

vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso 

qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no 

pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de 

locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM 

ao contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 

08-5-2006). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR RESCINDIDO O 

CONTRATO, bem como para CONDENAR a ré ao pagamento dos aluguéis 

vencidos e não pagos referentes aos meses de Outubro/2017 e 

Novembro/2017, sendo que Outubro perfaz o valor de R$ 1.400,00 e 

Novembro R$ 1.600,00, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento mensal. 

No mais, DETERMINO que a ré realize a transferência das faturas de 

energia elétrica para sua titularidade e arque com os pagamentos de IPTU 

durante o tempo que permaneceu no imóvel. CONDENO, a demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º do art. 85 do CPC, 

arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. P. R. I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018122-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO GODOI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018122-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO APARECIDO GODOI DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BRUNO APARECIDO 

GODOI DOS SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 05.11.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 
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7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE 

FINALIZAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA POR LEI Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DO DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO Inobstante a regularidade de 

representação alegada, verifica-se que não há nenhum defeito de 

representação. Além disso, observa-se que parte autora compareceu 

pessoalmente na avaliação médica (id. 25432796, ratificando tacitamente 

os termos da procuração. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.11.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 
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ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do punho direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 
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corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, as partes devem suportar igualitariamente os ônus de 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(05.11.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da 

sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela 

requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, 

fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua 

parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) 

em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante 

ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008010-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT13675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008010-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO GUALBERTO REU: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A, BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO 

REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS interposta por JOÃO GUALBERTO em 

desfavor de DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (BURITIS 
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VEÍCULOS) RENAULT DO BRASIL S.A e BANCO DO BRASIL S.A, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que adquiriu um veículo 

modelo Renault Sandero, ano 2014/2015, pelo valor de R$ 50.500,00 

(cinquenta mil e quinhentos reais), sendo dado uma entrada e financiado o 

restante e antes de completar 10.000 km, o carro começou a apresentar 

problemas como trepidação, desligando sozinho “morria”. Relata que na 

revisão prevista para os 10.000 km relatou o problema para os mecânicos 

da ré Renault mas o defeito persistiu, pelo que retornou à loja e foi 

informado que o aquilo era recorrente naquele tipo de veículo, sendo uma 

característica desse. Que procurou o PROCON, onde foi determinada a 

realização de uma revisão no veículo e constatado o defeito denunciado, 

mas a ré se nega a realizar o reparo gratuitamente, pelo que requer a 

rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos pelo financiamento, 

além de indenização pelos danos morais sofridos. Instrui a inicial com 

documentos. Devidamente citada, a requerida Doeler apresentou 

contestação ID. 8157850, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva 

e a carência da ação. No mérito, defende que os problemas eram de uso 

natural do carro, que ocorreram só um ano após a aquisição, defendendo 

também que não restaram minimamente comprovadas as alegações do 

autor, pelo que deve ser julgado improcedentes os pedidos. Devidamente 

citada, a requerida RENAULT DO BRASIL S.A apresentou contestação ID. 

8266505, alegando preliminarmente a decadência do direito do autor. No 

mérito, defende que os reparos foram realizados dentro da garantia, e não 

restou comprovado o vício apontado, devendo ser julgada improcedentes 

os pedidos. A parte autora impugnou a contestação ID. 9416855. Intimadas 

a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnada a 

produção de prova pericial mas o autor informou que negociou o veículo, 

ficando impossibilitada a perícia. É o relatório. Decido. Registra-se que a 

análise do feito se enquadra na hipótese prevista no caput do artigo 12 do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência). Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, impende 

ressaltar que em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes 

da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por vício no produto 

adquirido pelo consumidor. Inteligência do artigo 3.º, caput, c/c artigo 18, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor, e na hipótese a 

documentação acostada aos autos demonstra a relação jurídica material 

entre as partes, sendo todas legítimas. Quanto à carência da ação por não 

comprovação dos fatos constitutivos, esta se confunde com mérito e 

como tal será apreciada. Cuida-se de matéria relativa à relação de 

consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. Em análise detida dos autos, não resta dúvida que a parte 

Requerente foi prejudicada pelo defeito decorrente da falha na prestação 

de serviços da ré. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço. Segundo o artigo 14 do CDC, 

compete ao fornecedor responder objetivamente pelos danos causados 

aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Dentro das regras de distribuição do ônus da prova, o direito processual 

comum estabelece ser ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu 

direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

mesmo direito (art. 373, CPC). Mas em se tratando de relação de consumo, 

é possível a inversão do ônus da prova pelo Juiz, quando verossímil a 

alegação do consumidor ou caracterizada a sua hipossuficiência (art. 6º, 

inciso VIII, Lei no. 8.078/90). E se a hipótese de fato do produto ou do 

serviço, essa inversão ocorre ope legis (art. 14, § 3º, CDC). A inversão do 

ônus da prova, contudo, não pode ser considerada norma geral 

automaticamente observável em todo e qualquer processo pertinente à 

relação de consumo. Por admitir que, em geral, o consumidor é a parte 

mais fraca no mercado de consumo, a lei inclui entre as medidas 

protetivas que lhe são proporcionadas a da possibilidade de inversão do 

ônus da prova. Entretanto, não se pode perder de vista que o inciso VIII, 

do art. 6º do CDC, autoriza essa providência apenas quando o juiz venha 

a constatar a verossimilhança da alegação do consumidor, ou sua 

hipossuficiência, "segundo as regras ordinárias de experiência." Não se 

trata de inversão compulsória, sendo simples faculdade judicial que pode, 

ou não, ser concedida. Sem basear-se na verossimilhança das 

afirmações feitas pelo consumidor ou na sua hipossuficiência, a faculdade 

judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de 

configurar-se ato abusivo, com violação do princípio do devido processo 

legal, como no caso em tela, onde não restou minimamente demonstrado o 

requisito da verossimilhança, pois sequer, há nos autos alguma prova 

capaz de convencer este juízo de que o problema do veículo, de fato 

ocorreu de vício na fabricação, tendo em vista que o autor no decorrer do 

processo informou a venda do veículo, o que impossibilitou a realização de 

perícia. Dessa forma, considerando que o autor busca a rescisão do 

contrato mas já vendeu o veículo para terceiro, tem-se que restou 

esvaziado o pedido, portanto, improcedente. Sobre o assunto: PROCESSO 

CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO 

DO PRODUTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. VEÍCULO 

VENDIDO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO 

INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I - O 

ponto nodal da questão cinge-se a examinar se a empresa apelante de 

fato realizou a venda do veículo Honda New Civic com defeito de 

fabricação, ocasionando o dever de indenizar pelos supostos danos 

morais e materiais sofridos. II - "O pedido de rescisão contratual de 

compra e venda de veículo por vício redibitório, com pedido específico de 

devolução do bem e restituição da quantia paga, resta esvaziado se, no 

decorrer do processo, a compradora aliena o bem por ela inquinado de 

impróprio para o uso, pela perda superveniente do interesse processual, 

pois tal fato configura ato incompatível com as alegações antes 

realizadas". (TJ-DF - APC: 20120710358083, Relator: SIMONE LUCINDO, 

Data de Julgamento: 13/05/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 132) III - Doque se vê dos autos, o 

apelante vendeu o veículo, e esse ato implicou na impossibilidade da 

realização da prova pericial mecânica para apurar o estado do veículo 

objeto da lide, bem como não produziu nenhuma prova a convencer o 

Juízo de que o problema do veículo relatado, motor com dificuldade de 

arrancar, de fato decorreu de vício na fabricação. Apelação improvida. 

(TJ-MA - AC: 00329482720098100001 MA 0418972018, Relator: JOS DE 

RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2019). Assim, diante do requerimento de 

julgamento antecipado da lide, com as provas existentes resta ausente a 

prova mínima dos fatos constitutivos do autor. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESTEMUNHA OUVIDA 

COMO INFORMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recorre o autor da 

sentença que julgou improcedente os pedidos de rescisão contratual, 

restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais 

decorrentes da ausência de entrega de materiais de construção 

alegadamente adquiridos pelo autor. Em suas razões recursais, sustenta 

que adquiriu do réu 1.100 pedras de areia (no valor de R$ 2,70 cada uma) 

e 2 cargas de areia de 6 metros (no valor de R$ 670,00, por carga) que 

não foram entregues, não obstante já tivesse pago antecipadamente o 

correspondente a R$ 4.170,00. Ademais, alega que o atraso na entrega 

dos materiais ocasionou o atraso na construção de sua residência, fatos 

que teriam sido comprovados através da prova testemunhal, não obstante 
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ser aplicável os efeitos da revelia. Além de sustentar que no caso 

concreto opera-se a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC. Inicialmente, destaca-se que a revelia, assim como a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, não importam, 

necessariamente, na procedência da demanda, uma vez que subsiste o 

dever da parte autora em comprovar minimamente os fatos que alega. 

Assim, cabia ao autor, ora recorrente, comprovar o alegado 

inadimplemento do recorrido. O que não se verifica... no caso dos autos, 

tendo em vista que para tanto o recorrente se limitou a produzir prova 

testemunhal (fl. 32), que ainda assim, foi ouvido na qualidade de 

informante, em razão da relação de amizade que possui com o autor. 

Nesse contexto, mostra-se inviável a condenação da parte adversa ao 

pagamento pleiteado, tendo em vista a ausência de comprovação mínima 

dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. Aplicação do princípio da 

imediatidade, segundo o qual o juiz que instruiu o feito, tendo contato direto 

com as partes e testemunhas, possui melhores condições de aferir e 

valorar a prova. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006065411, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/06/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006065411 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 28/06/2016, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/06/2016) Vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor visa 

proteger a parte hipossuficiente, porém não pode servir de pretexto para 

acobertar condutas abusivas por parte do consumidor, pois se assim o 

fizesse, violaria o artigo 187 do Código Civil Brasileiro, in verbis: “Art. 187. 

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes”. Ainda que restasse comprovada a 

responsabilidade contratual da requerida pela venda de um produto 

defeituoso, o que não é o caso, a simples insatisfação com o produto 

adquirido, por si só não acarreta indenização por danos morais. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Portanto, sendo as provas apresentadas pelo demandante 

insuficientes para comprovação do vício, não há que se falar em 

responsabilidade da requerida pela ocorrência de dano. Não obstante ser 

a responsabilidade da Requerida objetiva, via de regra, é necessário que 

decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a violação de um dever 

preexistente, o que não restou demonstrado no caso em apreço. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) 

requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005335-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA CRISTINA VITAL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005335-81.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAYSA CRISTINA VITAL DE ARRUDA REQUERIDO: NNEX 

MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CONTRATO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS 

MATERIAIS E DANOS MORAIS proposta por THAYSA CRISTINA VITAL DE 

ARRUDA em desfavor de NNEX Marketing Digital Ltda – ME, devidamente 

qualificadas nos autos, alegando que iludida com promessas de lucro 

rápido e fácil, adquiriu da requerida 01 (um) pacote “Standart”, pelo valor 

de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais). Assevera que, a 

aquisição consistia na comercialização de marketing, ou seja, prestação 

de serviços de divulgação, publicidade e comunicação na internet, com a 

promessa de ótima remuneração para o caso daqueles que optavam por 

participar do malfadado marketing multinível. Ocorre que a requerida após 

algum tempo alterou o contrato unilateralmente, não realizando nenhum 

pagamento, pelo que teve prejuízos, pelo que requer a Rescisão 

Contratual com a consequente devolução dos valores pagos, além de 

indenização por danos morais. Com a inicial anexa documentos. 

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação via ID. 8074490, 

alegando em síntese que os ganhos esperados pela parte autora eram 

“milagrosos” e investiu na empresa de livre e espontânea vontade, não 

havendo se falar em devolução de valores. Impugnação à Contestação via 

ID. 11768738. Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, as partes permaneceram inertes. É o relatório. Decido. As partes 

celebraram contrato de “Prestação de Serviços e Outras avenças”, tendo 

por objeto a “venda direta dos produtos e serviços oferecidos pela NNEX 

aos seus usuários, além da prestação de serviços de divulgação, 

publicidade e comunicação na internet utilizando meios, recursos e canais 

de divulgação desenvolvidos e gerenciados pela requerida, bem como de 

identificação e indicação de pessoas físicas e jurídicas para usuários do 

NNEX, desempenhando uma atividade comercial, por conta própria, 

auferindo comissão pelas atividades no NNEX, bem como dos 

Empreendedores digitais por ele identificados e indicados”. Muito embora a 

situação apresentada configure uma contratação definida como marketing 

multinível, está evidenciada a hipossuficiência da parte autora frente à 

demandada, eis que a autora aderiu, virtualmente, a contrato do qual, além 

de não ter participado da sua elaboração, não obteve informações sobre o 

risco do negócio, que prometia retorno econômico rápido e fácil pela 

utilização do produto e captação de novos compradores. Sobre o assunto, 

há de se ressaltar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “A 

teoria finalista vem sendo mitigada com fulcro no artigo 4º, I do CDC, 

fazendo a lei consumerista incidir sobre situações em que, apesar do 

produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma 

atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra.” 

Dessa forma, o direito do consumidor pode ser considerado o direito do 

contratante hipossuficiente à tutela jurídica diferenciada, sendo irrelevante 

a distinção pessoa física/jurídica para fins de constatação da 

vulnerabilidade da parte e recebimento da proteção diferenciada. Mesmo a 

doutrina alemã – que expressamente limita a aplicação das normas 

consumeristas às pessoas físicas. Prevalece a regra geral de que a 

caracterização da condição de consumidor exige destinação final fática e 

econômica do bem ou serviço, conforme doutrina finalista, mas a 

presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência 

excepcional do CDC às atividades empresariais, que só serão privadas da 

proteção da lei consumerista quando comprovada, pelo fornecedor, a não 

vulnerabilidade do consumidor." Portanto, a meu ver, se aplicam as regras 

do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Na análise do 

mérito, faz-se mister esclarecer o que vem a ser Marketing Multinível e a 

diferença existente entre essas organizações lícitas e os esquemas 

fraudulentos de pirâmide financeira. Tem-se que o Marketing Multinível não 

é um negócio com o fim em si mesmo, mas uma tecnologia de distribuição 

de comissões, que pode ser utilizada tanto para fomentar a realização de 

negócios lícitos, legítimos, como para estimular comportamentos nefastos 

ao mercado. Isto posto, é fundamental a identificação da atividade fim da 

empresa, observando se o produto da sua atuação é realmente lícito e 

viável do ponto de vista econômico. Será lícito e viável o produto ou 

serviço prestado por uma empresa, aquele que fizer parte de uma cadeia 

de distribuição na qual estão presentes dois sujeitos: de um lado aquele 

que vende um produto ou serviço, e do outro aquele que simplesmente 

paga e consome o que é vendido, por livre e espontânea vontade, sem 

qualquer vínculo com a organização negocial. Contrariamente, será 

considerado ilícito o negócio que não possuir a relação negocial acima 

descrita, em que não haja a venda de produtos ou de serviços. Assim, a 

compra tratada apenas como um investimento, na expectativa de envolver 

outras pessoas no esquema e auferir lucros, sem oferecer qualquer 

serviço ou produto como contraprestação, é considerada atividade ilícita. 

Em casos tais, o comportamento de "comprar e vender investimentos" se 
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repete até que os últimos "investidores" não conseguem mais captar 

novos membros, culminando, portanto, na quebra do "negócio". Sobre 

esses casos o Ministério Público, em parceria com a Comissão de Valores 

Mobiliários, lançou a 6ª edição do Boletim de Proteção ao 

Consumidor/Investidor, esclarecendo que é inexistente a comercialização 

de produtos ou serviços no esquema de pirâmides financeiras, não 

existindo, pois, a venda de um produto real que sustente o negócio. 

Assim, tem-se que o crescimento do mesmo não é sustentável, tendo em 

vista que a sua principal fonte de renda é o incentivo à adesão de novas 

pessoas ao esquema. Tal conduta foi tipificada como crime, e é proibida 

no país desde 1951, por meio da Lei nº 1.521 qual disciplinou os crimes 

contra a economia popular. Vejamos: “Art. 2º. São crimes desta natureza: 

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de 

número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos 

fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros 

equivalentes). Assim, para o deslinde da presente demanda cumpre 

analisar se o contrato objeto da mesma estabelece uma relação lícita de 

Marketing Multinível entre as partes, ou se o mesmo trata do esquema de 

pirâmide financeira. Nesse sentido, preleciona o contrato objeto da 

presente demanda que: “CONSIDERANDO QUE: I - A CONTRATADA tem o 

interesse de cadastrar pessoas física que sejam representantes 

autônomas ou pessoas jurídicas que tenham condições de prospectar 

clientes, indicando novos Usuários para o NEEX. II - O EMPREENDEDOR 

DIGITAL tem interesse em atuar na prospecção e indicação de pessoas 

físicas e jurídicas para Usuários do NEEX, desempenhando uma atividade 

comercial, por conta própria, auferindo comissão, em múltiplos níveis, 

pelas atividades no NEEX dos Usuários por ele e indicados. Importante 

salientar que apesar da cláusula 2ª - DO OBJETO - estabelecer como 

objeto do contrato a venda direta dos produtos e serviços oferecidos pela 

NEEX, a mesma também estabelece como objeto do mesmo a identificação 

e indicação de pessoas físicas e jurídicas para Usuários do NEEX”. 

Contudo, contrariamente ao que ocorre com o objetivo de identificação e 

indicação de pessoas físicas e jurídicas para Usuários do NEEX, 

especificados em várias cláusulas contratuais, a exemplo das cláusulas 

5ª, 7ª e 8ª, a venda de produtos e serviços não é regulamentada ou 

especificada, em nenhum momento do contrato. Por tal motivo, percebe-se 

que o objetivo do contrato era tão somente a indicação de pessoas físicas 

e jurídicas por parte dos já Usuários para investir na NEEX, configurando, 

assim, a compra de um "Voucher" que não previa qualquer 

contraprestação, ou seja, não enseja a troca do mesmo por qualquer 

produto ou serviço, configurando, portanto, o esquema ilícito de pirâmide 

financeira acima exposto. Tem-se que a mera referência a venda de 

produtos e serviços presente no contrato foi a forma que a NEEX se 

utilizou para tentar ludibriar a Lei no intuito da não configuração de 

pirâmide financeira. Dessa maneira, em estrita consonância com o inciso II 

do art. 104 do Código Civil, tem-se que o referido contrato é inválido devido 

ser o objetivo do mesmo indeterminado e indeterminável, além de ilícito. 

Entende-se que o objeto do mesmo é indeterminado e indeterminável 

porque a obrigação contratual principal é a venda de um "Voucher" que 

não serve para estabelecer a troca por produtos ou serviços, sendo essa 

a finalidade real de um Voucher, termo de origem inglesa que se refere a 

um título, recibo ou documento que comprova o pagamento e o direito a um 

serviço ou a um produto. Infere-se, também, em conformidade com o 

inciso IX do art. 2º da Lei 1.521 acima exposto, ser o objeto do referente 

contrato ilícito, vez que o referente diploma legislativo proíbe o ganho ilícito 

mediante especulações ou processos fraudulentos, auferido, no presente 

caso, mediante a venda de um "Voucher" que não serve para troca 

alguma, mas somente para mera especulação. Isto posto, percebe-se que 

o contrato em questão não obedece os critérios de validade impostos pelo 

art. 104 do Código Civil, sendo portanto inválido. Por tal motivo, em 

conformidade com o parágrafo único do art. 168 do mesmo diploma 

legislativo, que impõe que "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, 

quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar 

provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das 

partes", deve ser declarada a nulidade do instrumento contratual em 

discussão. Por conseguinte, em consonância com o art. 182 do Código 

Civil, devido a declaração de nulidade do negócio jurídico em questão, 

deve-se restituir as partes ao estado em que se encontravam antes da 

celebração do negócio, tendo em vista a impossibilidade da produção de 

efeitos de um negócio jurídico nulo. De fato, a atividade desenvolvida pela 

empresa requerida se caracteriza como atividade ilícita, pois, a relação 

negocial trata-se de compra descrita apenas como um investimento, na 

expectativa de envolver outras pessoas no esquema e auferir lucros sem 

oferecer qualquer serviços ou produtos como contraprestação. Isto posto, 

devido à nulidade do presente contrato em razão da qual as partes devem 

voltar ao estado anterior a contratação, vejo que merece amparo o pedido 

autoral para que seja determinado ao réu a devolução do valor investido 

pela autora, qual seja, R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais). 

Nesse sentido, transcrevo recente precedente dessa 3ª Câmara Cível em 

caso análogo. Senão vejamos: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO 

ORDINÁRIA. 1 - PREJUDICIAL DE NULIDADE DO PROCESSO POR 

CARÊNCIA DE AÇÃO, SUSCITADA PELA RECORRENTE. EMPRESA 

INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO DE PRODUTO ADQUIRIDO NA 

INTERNET. SERVIÇO DE PLATAFORMA VIRTUAL OFERECIDO COMO VIA 

DE DEPÓSITO DO VALOR DA TRANSAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA 

PASSIVA DA AÇÃO IDENTIFICADA. OBJEÇÃO AFASTADA. 2- ANÁLISE 

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DO RECURSO. CONTRATO DE 

MARKETING MULTINÍVEL. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL DAS NORMAS DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO POR 

INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VULNERABILIDADE 

DO CONTRATANTE IDENTIFICADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NESSE 

SENTIDO. VIOLAÇÃO DO CONTRATO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

RISCO DO NEGÓCIO NÃO INFORMADO. RETORNO ECONÔMICO 

FRUSTRADO. PROPAGANDA ENGANOSA. CONDUTA VEDADA PELOS 

ARTIGOS 6º E 37 DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE TODAS AS 

EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE COMÉRCIO PELA INTERNET. 

INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º E § 1º DO ART. 25 DO 

CDC. REVELIA. FENÔMENO PROCESSUAL IDENTIFICADO. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES RELATIVIZADO NA ORIGEM. RAZÕES DE 

DECIDIR MOTIVADA EM SITES DO "RECLAME AQUI" E "NEGÓCIO ON-LINE 

NA PRÁTICA". POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 

AUSÊNCIA DE HIERARQUIA DAS PROVAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

131 E 332 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA 

RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO 

PELO PRODUTO. EXPECTATIVA DE LUCRO FRUSTRADA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 

(Apelação Cível nº 2015.020981-7. 3ª CC. Relator: Des. Amílcar Maia. 

Julgamento em 28.06.2016).” “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS 

E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONTRATO DE MARKETING 

MULTINÍVEL. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL DAS NORMAS DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

CARACATERIZAÇÃO DE ESQUEMA ILEGAL DE PIRÂMIDE FINANCEIRA E 

DA QUEBRA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA 

DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA 

RÉ/RECORRENTE E O DANO SUPORTADO PELA AUTORA/RECORRIDA. 

DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO 

PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA." (AC 2016.012651-6, Relator Desembargador Amaury Moura 

Sobrinho, j. em 22.11.2016). Com relação aos danos morais, em se 

tratando de descumprimento contratual, está pacificado que não gera 

dano moral, pelo que rejeito o pedido. Nesse sentido, trago deste E. 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - NNEX - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS 

MORAIS INOCORRENTES - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - 

APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. O descumprimento 

contratual, por si só, não ensejada reparação por danos morais. (Ap 

37075/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) .(TJ-MT - APL: 

00400986720138110041 37075/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 12/05/2017) Quanto aos lucros cessantes, este nunca 

será presumido nem imaginário, há que ser devidamente comprovado, 

hipótese ausente no caso em exame, pelo que deve ser rejeitado o pedido. 

Decidiu o TJ-RN em caso similar: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. CONTRATO DE MARKETING MULTINÍVEL. ESQUEMA ILÍCITO DE 

PIRÂMIDE FINANCEIRA. QUEBRA CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR 
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APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE 

COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR APENAS O VALOR 

INVESTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO 

CONSTITUÍDO PELO RÉU. PRECEDENTES. PELO CONHECIMENTO E 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RN - AC: 20180030204 RN, 

Relator: Desembargador Claudio Santos, Data de Julgamento: 11/06/2019, 

1ª Câmara Cível) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR 

NULO o contrato entabulado entre as partes, bem como para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor 

de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco), devendo ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Considerando que a parte autora 

decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO, ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Requerente, na 

forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC. P. R. I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Março 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004016-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIDE BASTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SALEK RUIZ OAB - RJ94228 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004016-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ATHAIDE BASTOS GUIMARAES REU: CAIXA DE PREVIDENCIA E 

ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ATHAIDE BASTOS GUIMARÃES em 

face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (CAPESESP), partes qualificadas nos 

autos, alegando que é contratado há mais de 20 (vinte) anos da ré, sob 

matrícula 0.465.294.00 por ser funcionário da Fundação Nacional de 

Saúde com cobertura total em todo território nacional, assevera que é 

acometido por sérios problemas cardíacos e no dia 30.11.2016 sofreu um 

AVC, sendo solicitado por seu médico o exame denominado Estudo 

Eletrofisiológico e Ablação, para avaliar seu grau de arritmia, não tendo a 

ré autorizado referido exame, mesmo diante do quadro de urgência. 

Requer pela concessão de tutela provisória para determinação de que a ré 

autorizasse imediatamente a realização do exame denominado Estudo 

Eletrofisiológico e Ablação, bem como todo tratamento médico/hospitalar 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. No mérito, requer a 

procedência da ação, confirmação da tutela, condenação da ré em danos 

morais e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Instrui a inicial com documentos. Deferida a antecipação de 

tutela ao ID. 4870752. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 

7822649). Impugnação a Contestação ID. 8068549. Instadas a 

especificarem as provas que pretendessem produzir, comparece a parte 

ré pugnando pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte 

autora pugnou pela produção de prova oral. É o relatório. Decido. 

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, caput do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: 

“12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação 

dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaquei). O deslinde da 

controvérsia não reclama dilação probatória o que em última análise 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual, já 

que os elementos do processo permitam a formação do convencimento do 

juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido, colho a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – 

AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA 

REFORMADA. ... 2 – O julgamento antecipado da lide não ocasionou 

cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos 

suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui 

a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias 

ou inúteis ao deslinde da questão. 3- O processo administrativo que 

ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro 

dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. 

(Ap 81401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, 

Publicado no DJE 24/04/2019) negritei. Dessa forma, sendo suficientes os 

documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as 

questões suscitadas, passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes 

do artigo 355, I do CPC. Preliminarmente, alega a requerida que em nenhum 

momento houve recusa no fornecimento do tratamento para o autor, que 

os procedimentos foram autorizados, não havendo motivo para 

ajuizamento da demanda, matéria que se confundi com o mérito, como tal 

será apreciada. Em defesa, alega em síntese a demandada que “jamais foi 

negada a autorização, e nem poderia, ao contrário do que relata o autor, a 

partir do momento que o informou à entidade ré a necessidade de 

realização dos exames, a CAPESESP iniciou as tratativas para a liberação 

de senha”. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I 

e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Os documentos de 

ID. 4852078 expõem que em 01/02/2017 o médico do requerente solicitou 

com brevidade a autorização do procedimento de estudo eletrofisiológico e 

ablação. Contudo, de acordo com a Guia de Solicitação de Internação (ID. 

4852078) juntada aos autos pelo autor, verifica-se que o exame 

requestado tem caráter eletivo, é sabido que procedimentos eletivos são 

aqueles que são programados e que não são considerados de urgência e 

emergência. A ré discorre que agiu conforme é determinado pelo inciso 

XIII, do artigo 3º, da RN nº 259/2011 da ANS, que trata dos prazos 

máximos para atendimento ao beneficiário, a qual dita que a operadora 

dispõe de até 21 dias úteis para garantir o atendimento de procedimentos 

eletivos a partir da data do requerimento, alude que procedeu com a 

liberação de senha para o requerente em prazo inferior, conforme 

documento (ID. 7822678). No presente caso, resta incontroversa a 

relação jurídica existente entre as partes, bem como a inocorrência de 

ilícito na prestação de serviços ofertado pela reclamada, não havendo 

também o que se falar em reparação por danos morais, vez que, da 

análise dos documentos carreados aos autos, em especial da Guia de 

Internação (ID. 4852078), percebe-se que no item Caráter de Internação 

são indicadas duas opções, “Eletiva” e “Urgência/Emergência” e que a 

opção assinalada pelo profissional médico que prescreveu o procedimento 

foi a “Eletiva”, conforme bem pontuado pela operadora reclamada. Tal 

distinção é relevante na medida em que cada tipo de internação exige 

condições e prazos específicos, regulamentados pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar via Resolução Normativa nº 259/2011, que prevê 

nos artigos 2º e 3º, o seguinte: Art. 2º A operadora deverá garantir o 

acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das 

coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que 

seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação 

do produto. Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das 

coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos: I – consulta básica - 

pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até 7 

(sete) dias úteis; II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 
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14 (quatorze) dias úteis; III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 

10 (dez) dias úteis; IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 

(dez) dias úteis; V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias 

úteis; VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

dias úteis; VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias 

úteis; VIII – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com 

cirurgião-dentista: em até 7 (sete) dias úteis; IX – serviços de diagnóstico 

por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) 

dias úteis; X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; XI – procedimentos de alta 

complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis; XII – atendimento 

em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis; XIII – atendimento em 

regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; e XIV – 

urgência e emergência: imediato. § 1º Os prazos estabelecidos neste 

artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou 

procedimento até a sua efetiva realização. § 2º Para fins de cumprimento 

dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso a 

qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no 

município onde o beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um 

prestador específico escolhido pelo beneficiário. § 3º O prazo para 

consulta de retorno ficará a critério do profissional responsável pelo 

atendimento. § 4º Os procedimentos de alta complexidade de que trata o 

inciso XI são aqueles elencados no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS, disponível no endereço eletrônico da ANS na internet. § 5º 

Os procedimentos de que tratam os incisos IX, X e XII e que se enquadram 

no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como 

procedimentos de alta complexidade, obedecerão ao prazo definido no 

item XI. Como se observa nos incisos XIII e XIV supracitados, o prazo para 

garantia do atendimento em regime de internação eletiva é de até 21 (vinte 

e um) dias úteis, e somente na hipótese decorrente de urgência ou 

emergência é que o prazo de atendimento é imediato. Considerando que a 

solicitação médica apresentada indicou a internação em caráter eletivo, 

somente haveria a configuração do ilícito se o pleito não fosse atendido 

depois de escoado o prazo previsto, o que não é a situação aqui posta, 

vez que quando da propositura da ação (14.02.2017) ainda não se tinha 

transcorrido o prazo de 21 dias da solicitação do procedimento 

(01.02.2017). Assim, ficou constatado que a autorização/liberação para a 

realização do procedimento se deu em prazo inferior a 21 (vinte e um) dias 

(ID. 7822678), não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUSENCIA DE NEGATIVA. 

CIRURGIA ELETIVA AUTORIZADA. LIBERADAS COM MATERIAIS 

DIVERSOS. REMARCAÇÃO. LIBERAÇÃO DOS MATERIAIS SOLICITADOS. 

AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEMPO HÁBIL. PRAZO DA ANS. DANO MORAL 

NÃO CABÍBEL. 1. In casu, inócua a petição de obrigação de fazer, tendo 

em vista a autorização/solicitação ter sido anterior ao pleito 2. Resolução 

259 da ANS que estabelece prazo de até 21 dias úteis para atendimento 

integral em regime de internação eletiva; Ilegalidade não verificada. 

Indenização indevida. 3. Apelo improvido.”(TJ-PE - APL: 4618459 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

14/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018) 

“CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 

ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA LIBERAÇÃO DE MEDICAÇÃO. 

ATENDIMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO ELETIVA. PRAZO DE 21 

(VINTE E UM) DIAS ÚTEIS. PREVISÃO NO INCISO XII DO ARTIGO 3º DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 259/2011 DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA DENTRO DO PRAZO. 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO DE REPARAÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.”(TJ-AL - APL: 00026252220138020001 

AL 0002625-22.2013.8.02.0001, Relator: Des. Tutmés Airan de 

Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 23/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 26/11/2018) Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito. 

REVOGO a tutela anteriormente deferida. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, que, nos termos do 

que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P. R. I. CUMPRA-SE Cuiabá, 27 de março 

de 2020 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022405-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. P. (REQUERENTE)

JUDITE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022405-14.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUDITE MARIA DE SOUZA, ANA BEATRIZ PEREIRA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS interposta por ANA BEATRIZ PEREIRA 

representada por JUDITE MARIA DE SOUZA em face de OI BRASIL 

TELECOM, todos devidamente qualificados nos autos, alegando que foi 

oferecido por telefone para a autora um pacote de TV a cabo por 

assinatura e que mesmo informando ao funcionário que sua genitora não 

estava presente e que era menor de idade, o empregado afirmou que a 

mesma poderia proceder a assinatura, solicitou o seu dados (RG/CPF) e 

consumou a venda do referido plano. Pelos fatos narrados acima, pugnou 

pela concessão de liminar de antecipação dos efeitos de tutela para 

determinar que a requerida procedesse a suspensão de quaisquer 

emissões de cobranças em nome da menor, bem como que retirasse o 

nome da mesma dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial vieram 

os documentos, ID: 9082313. Liminar Deferida ID: 9097590. Devidamente 

citada, após a realização da audiência de conciliação que restou 

infrutífera, a requerida apresentou a Contestação (10394641) dentro do 

prazo legal. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

ambas manifestaram seu interesse no julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese prevista no caput do artigo 12, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência). Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, 

as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade 

que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa 

aos serviços prestados. Como matéria de ordem pública e interesse social 

(art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A parte demandante é hipossuficiente na 

relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de 

inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua 

conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é 

o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes e acerca da condenação de indenização por dano moral em 

decorrência do dano causado à requerente e sua genitora, pelo ato de 

negligência e imprudência da requerida ao realizar a venda do pacote de 

TV a cabo por assinatura. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu 

art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 
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provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a 

comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, 

pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 

pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO DESABONATÓRIO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para figurar no pólo passivo 

da demanda, tendo que vista que foi ela quem procedeu na inscrição 

negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. CESSÃO DE CRÉDITO: A 

ausência da notificação não retira do cessionário a sua legitimidade, não 

exime o devedor do pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, 

quando efetivamente contraído o valor. No caso em concreto não veio 

prova da notificação, sequer da contratação havida entre a autora e o 

Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA: 

Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida em que nenhum 

documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. Imprescindível 

viesse provas contundentes da contratação. O ônus da prova do fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte adversa é do réu, 

nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. A 

ausência de provas permite seja reconhecido como verdadeiros os fatos 

alegados pela autora, o que culmina no cancelamento da inscrição 

negativa em seu nome. DANO MORAL: Inovação recursal. Ausência de 

pedido na peça vestibular neste sentido. Apelo não conhecido no ponto. 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. PREQUESTIONAMENTO: O 

prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica 

atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa 

manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se 

negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. (Apelação 

Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) A parte 

requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A requerida apesar de 

ter apresentado Contestação dentro do prazo legal, não trouxe qualquer 

documento que corroborasse suas alegações, tal como contrato 

entabulado entre as partes, a fim de afastar as alegações da autora. Insta 

destacar que o espelho de tela de computador juntado unilateralmente pela 

reclamada não serve de prova de existência do débito: Sobre o assunto: 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CDC. DÍVIDA OBTIDA MEDIANTE FRAUDE. 

C ARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO DO C ARTÃO 

PARA O RECORRIDO E DE CUIDADO OBJETIVO NA CONCESSÃO DO 

CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A JUNTADA DE 

PROVA UNILATERAL CONSUBSTANCIADA EM CÓPIA DE "ESPELHO DE 

TELA DE COMPUTADOR" INTEGRANTE DE SISTEMA INTERNO DA 

RECORRENTE NÃO SERVE DE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO. (...)”. (TJDF - ACJ: 325058320118070003 DF 

0032505-83.2011.807.0003, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal) Assim, demonstrada a responsabilidade civil 

da demandada, deve esta ser condenada a indenizar a parte demandante 

pelos danos causados. Outro ponto que merece ser enfatizado, é a 

ocorrência do ato ilícito praticado pelo requerido, posto que não se atentou 

nem mesmo para a idade da requerente que tinha apenas 14 (quatorze) 

anos no momento da realização da venda em questão. O Código Civil 

disserta acerca deste assunto em seu Art. 186, conforme segue abaixo: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. É notório que o menor de 16 

(dezesseis) anos é absolutamente incapaz, assim, possui capacidade de 

direito, contudo, não possui capacidade de fato, pois o ordenamento 

jurídico entende que lhe falta a consciência necessária para a prática dos 

atos da vida civil por conta própria. Art. 3º São absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 

(dezesseis) anos. O negócio jurídico passa a ser invalido quando não 

possui todos os pressupostos previstos em lei, conforme se verifica no 

Art. 104 do Código Civil de 2002: Art. 104. A validade do negócio jurídico 

requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. Desta forma, o 

contrato realizado entre as partes incorre na nulidade absoluta, ou seja, 

contém um vício que impede o ato jurídico de produzir efeitos, se 

caracterizando pela falta de um elemento substancial do ato jurídico 

(agente capaz), o que é normatizado pelo Art. 166 do Código Civil. Art. 

166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa 

absolutamente incapaz; Em casos análogos já decidiu a jurisprudência: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA CELULAR - HABILITAÇÃO DE 

LINHA EM NOME DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - NULIDADE DO 

NEGÓCIO JURÍDICO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 

CADASTRO NEGATIVO - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - 

CONFIGURAÇÃO DE CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO. - É obrigação da operadora de 

telefonia proceder à conferência dos dados do cliente que solicita 

instalação de linha telefônica. - Nos termos do art. 166, I do Código Civil, é 

nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. - A 

inscrição indevida do nome do consumidor junto aos cadastros restritivos 

de crédito, decorrente de dívida inexistente, enseja a indenização por 

danos morais. - Verificado o dano moral é necessária a reparação, não se 

cogitando de prova do prejuízo. - A indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento 

sem causa, produzindo no causador do mal impacto suficiente para 

dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. - Recurso provido em parte. 

(TJ-MG - AC: 10431120054074001 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de 

Julgamento: 19/02/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. 

INCAPACIDADE CIVIL. INTERDIÇÃO. INVALIDADE DO CONTRATO. 1. O 

negócio jurídico realizado com pessoa absolutamente incapaz é nulo de 

pleno direito. Inteligência do artigo 166, inciso I do Código Civil. 2. A 

anulação do negócio jurídico é a restauração, tanto que possível, do 

status quo, nos termos do artigo 182 do Código Civil. 3. Diante da 

declaração de nulidade e do consequente desfazimento do contrato de 

empréstimo firmado, imperiosa a devolução do valor recebido pela parte 

autora decorrente do referido pacto. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(Apelação Cível, Nº 70081056210, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 

28-05-2019). Não há que se questionar o prejuízo ocasionado diante dos 

fatos expostos acima, a instalação da TV a cabo na residência não foi 

consumada e mesmo assim a requerente e sua genitora estavam 

recebendo cobranças em razão do contrato aderido pela menor de idade. 

É estabelecido pela legislação o direito de reparação do consumidor por 

danos morais, vejamos o Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor: Art. 

6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 

A reparação por ato ilícito também tem previsão no Código Civil em seu Art. 

927: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da requerida, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido 

de que seja declarado inexistente o débito e indenizada por danos morais. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Na mesma linha lógica, o professor 

Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) a indenização por danos morais 

deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à 

sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o 

evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância 

compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo 
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expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a 

resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. 

Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das 

potencialidades do patrimônio do lesante.” (in Reparação civil por danos 

morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220) negritei. A propósito, trago 

precedente do nosso e. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - 

EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a 

inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem como CONDENAR 

a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais 

o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta 

data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao 

dano verificado. RATIFICO a tutela deferida. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do 

CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, 

arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). P. R. I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

27 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1028172-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCINA DIAS DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028172-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERCINA DIAS DE SANTANA REU: OI BRASILTELECOM Vistos etc. ERCINA 

DIAS DE SANTANA ajuizou a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO JUDICIAL 

contra OI S/A, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese 

que já tentou de diversas formas a aquisição do contrato que originou uma 

dívida de R$ 2.448,05 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e 

cinco centavos), a qual foi negativada no órgãos de proteção ao crédito. 

Relata que buscou a obtenção dos documentos pela via administrativa, em 

vão, pelo que ajuizou a presente demanda, requerendo seja condenada a 

ré a exibir o contrato. Instruiu a inicial com documentos. Contestação 

apresentada pela ré via ID. 12001272, alegando preliminarmente a inépcia 

da inicial. No mérito, defende que a autora realizou o consumo através de 

terminal telefônico, sendo o débito regular, e a cobrança devida. Anexa 

junto a defesa o contrato entre as partes. Impugnação à contestação via 

ID. 12381473. Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, comparece a requerida pugnando pelo julgamento antecipado da 

lide. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação 

probatória o que em última análise confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...). (TJSP - APL: 

0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) 

destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos 

autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. Preliminarmente, alega a requerida ser inepta a inicial, 

tendo em vista que os pedidos não têm decorrência lógica com os fatos. 

De acordo com o art. 330 parágrafo primeiro, do CPC, a petição inicial será 

considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”. A 

petição inicial contém as características necessárias a amparar a tutela 

jurisdicional pleiteada, quais sejam, clareza e logicidade, em consonância 

com o disposto no art. 319 e incisos do CPC, não se afigurando, in casu, 

qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, 

acima transcrito. Insta observar, ainda, que “a petição inicial só deve ser 

indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que 

impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª 

Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não 

conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso 

dos autos. Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto 

condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no 

ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada 

na inicial e a causa de pedir. No caso em tela existe coesão entre a 

pretensão e causa petendi, portanto REJEITO a preliminar de inépcia da 

inicial. Incontroversa a relação jurídica entre as partes, corroborada 

inclusive pelas alegações da parte promovida, no sentido de que tiveram 

uma relação jurídica anterior, através de contrato, que gerou um débito em 

nome da parte autora. A ré traz aos autos o contrato entre as partes, 

assinado pela parte autora, que diga-se de passagem, é o objeto dos 

autos. A determinação de exibição de documento ou coisa é cabível 

quando a documentação pretendida se encontrar na posse da (s) parte 

(s) contrária (s) ou de terceiro (s), sempre que o documento for útil e 

necessário ao exercício do direito, no caso, documentos relacionados à 

contratação de serviços de telefonia. Por tratar-se de documentos comum 

às partes, nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, a (s) promovida (s) 

não pode (m) se negar-se a apresentá-los. Cabe pontuar que, é dever da 

instituição requerida apresentar os documentos requeridos pelo 

consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de 

Defesa do Consumidor e artigo 399 do Código de Processo Civil, na 

medida em que o documento pleiteado é comum às partes. Por efeito o 

princípio da causalidade, é cabível condenação do requerido nos ônus de 

sucumbência, consoante a resistência para exibi-los em Juízo, além da 

recusa a fazê-lo na esfera administrativa, haja vista que não comprovou 

ter atendido à solicitação da parte autora, que comprovou que tentou 

através do documento de ID. 9801864. Acerca do tema debatido, a 

jurisprudência: “Ação cautelar de exibição de documentos Interesse de 

agir presente Condições de procedibilidade da demanda cautelar 

satisfatoriamente cumpridas pelo autor Documento comum às partes 

Verificado o interesse de agir Pretensão resistida caracterizada 

Confirmação de que a autora solicitou a exibição dos documentos por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 291 de 900



suspeita de fraude - Condenação do banco requerido ao pagamento das 

custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios 

Possibilidade Incidência do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil 

Inversão dos ônus - Recurso provido”. TJ-SP - Apelação : APL 

00739955020128260576. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20 

de Janeiro de 2015. Relatora: Marcia Dalla Déa Barone. Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA 

CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

APURAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. 

1. A ré Sênior é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, 

porquanto participou da negociação na condição de seguradora, e não 

como mera corretora, sendo, inclusive, a responsável pelos descontos 

dos prêmios na folha de pagamento do falecido segurado. 2. Dever dos 

requeridos de fornecerem os documentos comuns às partes. 3. Apurado 

o dever de indenizar e respectiva responsabilidade (an debeatur), pode a 

extensão (quantum debeatur) ser apurada em liquidação de sentença. 

Peculiaridades do caso concreto. RECURSO PROVIDO”. (Apelação Cível 

Nº 70056586209, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 24/09/2014). Destaquei. “APELAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 

EX-EMPREGADORA ESTIPULANTE QUE CONTRATOU SEGURO COLETIVO 

DE VIDA PARA EX-FUNCIONÁRIO. DEVER DE EXIBIR A APÓLICE. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA 

MATÉRIA. RELAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. NULIDADE NÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A questão 

suscitada pela apelante-ré situa-se em torno da competência para 

julgamento na Justiça Estadual, porquanto não envolve o reconhecimento 

de relação empregatícia ou o pagamento de verba daí decorrente. Na 

verdade, a matéria discutida diz respeito ao dever que a apelante tem de 

exibir a apólice ou certificado de seguro, que na qualidade de 

ex-empregadora do autor no exercício da sua atividade laboral, tornou-se 

beneficiário de seguro de vida em grupo”. (TJSP. APL 

68871120118260003. Relator(a): Adilson de Araujo. Julgamento: 

19/12/2011. 31ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 20/12/2011). 

Destaquei. Com efeito, inexistem motivos para a recusa da (s) parte (s) 

requerida (s) em apresentar (em) o (s) documento (s) solicitado (s), de 

modo que a ação deve ser julgada procedente em seu mérito. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, Determinando que a requerida exiba o contrato 

realizado entre as partes. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

2.000,00 (Dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026394-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 26/11/2019, às 09h52min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 02 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031258-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029789-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022509-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO RIBEIRO OAB - SP35041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.A.OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025271-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELLOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte exequente a dar prosseguimento no feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022092-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO DOMINGOS ALMEIDA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 19 de maio de 2020 às 14:15h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025964-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE APARECIDA RODRIGUES PAILO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para se manifestar acerca do conteúdo da petição de ID. 

21997891 e dos documentos que a acompanham, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026547-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLLY PEREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento do saldo remanescente (ID. 21006229 e 

21236169). Deverá a parte interessada, sendo o caso, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026886-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTEL DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO CASELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANE BORGES MARTINS OAB - MT22055/O (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1016112-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. I. (REQUERENTE)

E. T. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

PAULA ISAC VILAS BOAS OAB - DF60003 (ADVOGADO(A))

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. L. G. E. P. L. -. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LISBOA FERNANDES OAB - DF41233-O (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL FEGURI OAB - MT26604/O (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para se manifestar acerca da resposta do 

departamento de depósitos judiciais, e, sendo o caso, comprovar o correto 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021946-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RADAJEAN LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ e do §5 dos art. 702 do CPC, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, no prazo de 15 

dias, apresentar resposta as embargos à Ação Monitória.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004158-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR (REU)
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INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS UNILAC LTDA - ME (REU)

 

Tendo em vista que o aviso de recebimento da carta de citação de 

ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR foi recebida por terceira pessoa, 

nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco)dias, apresentar nos 

autos a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) 

do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) 

para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006133-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOGOS EDUCACAO, SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 

LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007692-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FREITAS CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007692-63.2019 Visto. Verifica-se que o autor se manifestar através 

do Id. 30273802 alegando que a requerida descumpriu a liminar deferida 

(id. 18861926), vez que está impedindo o autor de acesso ao portal do 

aluno e ainda a renovação do FIES semestre 01/2020, não iniciando o 

processo pela CPSA, em razão do débito discutido nos autos, postulando 

que a requerida inicie realize o encaminhamento da renovação do FIES, do 

1º semestre de 2020 com a expedição da DRM, e que seja liberado o 

acesso do portal do aluno. Intime-se a requerida para se manifestar sobre 

pedido de descumprimento de liminar de Id. 30273802, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se 

e volte-me os autos conclusos para analise do pedido de Id 30273802. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044124-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044124-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IGOR FERNANDO PORTELA SALES EXECUTADO: PANTANAL 

TRANSPORTES URBANOS LTDA Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o 

executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006773-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CATARINA DA SILVA VITAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006773-40.2020 Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da 

dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

incluir o nome da executada no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, 

NCPC), assim, comprovado nos autos o recolhimento da taxa judiciária, 

expeça-se Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros 

e correção monetária, entregando-a a parte credora para que ela proceda 

à inclusão dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016026-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016026-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANDRA PEREIRA DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o 

executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA 
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BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032140-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032140-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABRICIO DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001844-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA (EXEQUENTE)

ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001844-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA, ELIETE GONCALVES DE 

OLIVEIRA VEIGA EXECUTADO: CONCORDE CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o 

executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001095-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB MEDEIROS SODRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001095-78.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAB MEDEIROS SODRE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022803-56.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (EXEQUENTE)

MINHOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO OAB - SP177342-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO STABELINE MINHOTO OAB - SP26346-O (ADVOGADO(A))

NADIR GONCALVES DE AQUINO OAB - SP116353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CENTORIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, ante o conteúdo do malote digital de 

id. 27009408, procedo à intimação do REQUERIDO para, no prazo de 5 

dias, apresentar a guia de depósito judicial ou os dados da conta judicial 

para que seja feita a vinculação do valor depositado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1062128-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLUE PROMOCAO DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMER TINTURARIA E LAVANDERIA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 10621828-69.2019 Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da 

dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013787-75.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

MAGNA ALVES DOS SANTOS OAB - 422.176.102-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1013787-75.2020 Visto. Moacir de Oliveira, representada por Magna 

Alves dos Santos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c. Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e 

Unimed Costa Oeste – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., que 

necessita do serviço de home care, entretanto, as requeridas não 

autorizaram adequadamente o serviço, vez que existem algumas 

restrições, como não autorizarão remoção por ambulância, dieta 

isosource, equipo para bomba de infusão enteral, frascos para nutrição 

enteral; saco leitoso 100 e 50 Lts, clorexidina alcoólica 0,5 e água para 

injeção, cama hospitalar, fraldas, óleo dersani, gases, esparadrapos, 

toalhinhas de pano/compressas para banho no leito, guincho e 

alimentação para os funcionários. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a custear integralmente Home Care, no 

prazo de 24 horas, com tudo que for necessário a sobrevivência do 

requerente, como se tivesse no ambiente hospitalar, conforme plano 

terapêutico, inclusive, os itens que foram negados: Dieta isosource (dieta 

industrializada), Equipo para bomba de infusão enteral, Frascos para 

nutrição enteral, Sacos Leitoso 100 ou 50 Lts - (para descartes do 

material hospitalar/Home Care), Clorexidina alcoolica 0,5, Àgua para 

injeção, Oxigênio por macronebulização, Aparelho de pressão positiva 

(BIPAP), Fraldas - (5 por dia), Óleo dersani, Gases, Esparadrapos, 

Toalhinhas de pano/compressas para banho no leito - (8 por dia), 

Remoção do paciente do hospital para casa, Cama hospitalar, cadeira de 

descanso, Guincho (para suspender o requerente), despesas com a 

equipe multidisciplinar (Alimentação e passagens/transporte) para os 

funcionários do Home Care (enfermeiros e técnicos), sob pena de multa. A 

requerida se manifesta através do id. 30742172, afirmando que a 

responsável pela autorização do home care é a Unimed Costa Oeste, não 

havendo responsabilidade de Unimed Cuiabá, pois o que ocorre é o 

intercambio para utilização do plano. A tutela jurisdicional almejada pela 

requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este 

direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de 

segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no 

que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à 

saúde, etc.). Vale registrar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece 

como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí 

compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se 

albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° 

da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pela foto do cartão/unimed colacionada no 

arquivo de Id n. 30654158, e apesar da Unimed Cuiabá afirmar que não é 

responsável pela autorização, resta inequívoco o vínculo entre as 

cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de 

serviço, inclusive, ficou comprovado que as Unimeds estão interligadas, 

através do intercambio entre elas, ademais pelo documento id. 30654161 

esta comprovado que o autor está sendo foi atendida pela Unimed Cuiabá, 

inclusive a negativa partiu desta. Verifica-se, ainda, que o médico que 

acompanha o autor, prescreveu as seguintes necessidades dos serviços 

domiciliares (Id. 30654163), conforme os diversos laudos juntados no 

processo, especialmente o de arquivo de Id. 30654163. Sabe-se que o 

serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o 

paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. 

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a 

diminuição dos custos a serem suportados pelas rés, se comparado com 

a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do 

risco de infecção. O STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde 

pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de 

tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio 

jurídico, que é a manutenção da saúde. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME 

CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. 

De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode 

estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento 

utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual 

que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou 

a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no Ag 

nº. 1.325.939 / DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 

03/04/2014, DJe de 09/05/2014). Negritei. Além disso, no atendimento 

domiciliar devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos 

os serviços, medicamentos e materiais necessitados pelo paciente, nos 

mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar. 

Nesse sentido: “PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. 

COBERTURA CONTRATUAL. AMPLITUDE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. LEI 

Nº 9.656/98, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO. 1. 

Plano de saúde. Esclerose lateral amiotrófica. Tratamento domiciliar (Home 

Care). Cobertura contratual. Amplitude. 2. Lei nº 9.656/98. Plano 

referência. Coberturas mínimas. Cabimento (art. 10 e 12). Código de 

Defesa do Consumidor. A operadora deve custear integralmente o 

atendimento domiciliar do autor. Eventual cláusula contratual em sentido 

contrário deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Súmula nº 

90 do Tribunal. 3. Atendimento domiciliar. Devem estar incluídos, além dos 

profissionais envolvidos, todos os serviços e materiais necessitados pelo 

paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação 

hospitalar. Não é demais observar que o atendimento domiciliar ao 

paciente implica em significativa redução de custos para a operadora do 

plano de saúde, de modo que ao paciente deve ser conferido amplo e 

irrestrito atendimento, sempre visando ao seu pleno restabelecimento ou 

as melhores condições para o seu tratamento”. [...]”. (TJ-SP - Apelação : 

APL 40207366620138260114 SP 4020736-66.2013.8.26.0114, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, DJe 19/03/2015). Negritei. 

“PLANO DE SAÚDE. Prestação de serviço de “home care” sem 

fornecimento de insumos. Abusividade. O atendimento domiciliar é 

sucedâneo da internação hospitalar, em cujo regime seriam 

disponibilizados profissionais de diversas áreas da medicina, fraldas, 

alimentação e medicamentos. [. . . ] .” (Apelação Cível nº 

0210685-93.2011.8.26.0100, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Elcio 

Trujillo, V. U., J. em 11.03.2014). Negritei. Verifica-se que o caso do autor 

também é de urgência, vez que tais tratamentos são necessários, assim, a 

negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante 

violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua 

saúde. Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já 

que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter 

ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgente, para determinar a requerida a custear integralmente o serviço 

de home care para o autor e pelo tempo necessário prescrito pelo médico 

especialista, conforme prescrição de Id. 30654163 contendo todos os 

medicamentos necessários, e demais insumos como fraldas, alimentação 

enteral, etc, inclusive a promover a remoção do autor por ambulância para 

atendimento médico-hospitalar, no prazo de 24 horas, sob pena de multa 

no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da 

medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. Quanto ao pedido 
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de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do 

requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das 

provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o 

pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. No mais, considerando 

que a requerida Unimed Cuiabá foi devidamente citada (id. 30726783), e 

constituiu advogados nos autos, proceda-se a sua intimação para 

cumprimento da tutela concedida supracitada, 24 (vinte e quatro) horas. 

Quanto a Unimed Costa Oeste, proceda-se a sua citação e intimação para 

comparecer a audiência designada através da determinação de id. 

30679591, bem como cumprir a liminar em 24 (vinte e quatro) horas. No 

mais, aguarde-se a audiência designada para o dia 13.07.2020, às 

12h:30min. Considerando os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC. Cumpra-se pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão 

como mandado. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028686-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA LIMA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recebo a emenda à inicial. Designo o dia 26/11/2019, às 14h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 05 de agosto de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052435-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

JORGE LUIS AZEVEDO FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1052435-61.2019 Visto. Proceda-se a associação ao processo n.º 

1031875-35.2018. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, 

contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, 

dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, 

do NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029214-13.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

LAIS PAULINO VILELA CAVALHEIRO OAB - MT15368-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que 

entender de direito. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo o caso, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007692-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FREITAS CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

PJE 1007692-63.2019 Visto. Verifica-se que o autor se manifestar através 

do Id. 30273802 alegando que a requerida descumpriu a liminar deferida 
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(id. 18861926), vez que está impedindo o autor de acesso ao portal do 

aluno e ainda a renovação do FIES semestre 01/2020, não iniciando o 

processo pela CPSA, em razão do débito discutido nos autos, postulando 

que a requerida inicie realize o encaminhamento da renovação do FIES, do 

1º semestre de 2020 com a expedição da DRM, e que seja liberado o 

acesso do portal do aluno. Intime-se a requerida para se manifestar sobre 

pedido de descumprimento de liminar de Id. 30273802, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se 

e volte-me os autos conclusos para analise do pedido de Id 30273802. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047264-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FANAIA DE VASCONCELOS WOBETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (EXECUTADO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (EXECUTADO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1047264-26.2019 Visto. Recebo a emenda de id. 29058178 e 

30168217, onde a exequente afirma ser credora dos Executados da 

importância líquida, certa e exigível de R$ 36.238,98 (trinta e seis mil 

duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos). Assim 

proceda-se a alteração do valor causa, após intime-se a parte autora para 

comprovar o pagamento da 1ª parcela das custas judicial, como 

determinando na decisão de id. 29226451. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020760-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020760-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE TEIXEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, vez 

que não consta nos autos poderes outorgados ao advogado atuante no 

feito. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte 

autora, para promover a regularização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013787-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

MAGNA ALVES DOS SANTOS OAB - 422.176.102-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013787-75.2020 Visto. Moacir de Oliveira, representada por Magna 

Alves dos Santos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c. Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e 

Unimed Costa Oeste – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., que 

necessita do serviço de home care, entretanto, as requeridas não 

autorizaram adequadamente o serviço, vez que existem algumas 

restrições, como não autorizarão remoção por ambulância, dieta 

isosource, equipo para bomba de infusão enteral, frascos para nutrição 

enteral; saco leitoso 100 e 50 Lts, clorexidina alcoólica 0,5 e água para 

injeção, cama hospitalar, fraldas, óleo dersani, gases, esparadrapos, 

toalhinhas de pano/compressas para banho no leito, guincho e 

alimentação para os funcionários. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a custear integralmente Home Care, no 

prazo de 24 horas, com tudo que for necessário a sobrevivência do 

requerente, como se tivesse no ambiente hospitalar, conforme plano 

terapêutico, inclusive, os itens que foram negados: Dieta isosource (dieta 

industrializada), Equipo para bomba de infusão enteral, Frascos para 

nutrição enteral, Sacos Leitoso 100 ou 50 Lts - (para descartes do 

material hospitalar/Home Care), Clorexidina alcoolica 0,5, Àgua para 

injeção, Oxigênio por macronebulização, Aparelho de pressão positiva 

(BIPAP), Fraldas - (5 por dia), Óleo dersani, Gases, Esparadrapos, 

Toalhinhas de pano/compressas para banho no leito - (8 por dia), 

Remoção do paciente do hospital para casa, Cama hospitalar, cadeira de 

descanso, Guincho (para suspender o requerente), despesas com a 

equipe multidisciplinar (Alimentação e passagens/transporte) para os 

funcionários do Home Care (enfermeiros e técnicos), sob pena de multa. A 

requerida se manifesta através do id. 30742172, afirmando que a 

responsável pela autorização do home care é a Unimed Costa Oeste, não 

havendo responsabilidade de Unimed Cuiabá, pois o que ocorre é o 

intercambio para utilização do plano. A tutela jurisdicional almejada pela 

requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este 

direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de 

segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no 

que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à 

saúde, etc.). Vale registrar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece 

como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí 

compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se 

albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° 

da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pela foto do cartão/unimed colacionada no 

arquivo de Id n. 30654158, e apesar da Unimed Cuiabá afirmar que não é 

responsável pela autorização, resta inequívoco o vínculo entre as 

cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de 

serviço, inclusive, ficou comprovado que as Unimeds estão interligadas, 

através do intercambio entre elas, ademais pelo documento id. 30654161 

esta comprovado que o autor está sendo foi atendida pela Unimed Cuiabá, 

inclusive a negativa partiu desta. Verifica-se, ainda, que o médico que 

acompanha o autor, prescreveu as seguintes necessidades dos serviços 

domiciliares (Id. 30654163), conforme os diversos laudos juntados no 

processo, especialmente o de arquivo de Id. 30654163. Sabe-se que o 

serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o 

paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. 

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a 

diminuição dos custos a serem suportados pelas rés, se comparado com 

a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do 

risco de infecção. O STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde 
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pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de 

tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio 

jurídico, que é a manutenção da saúde. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME 

CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. 

De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode 

estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento 

utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual 

que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou 

a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no Ag 

nº. 1.325.939 / DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 

03/04/2014, DJe de 09/05/2014). Negritei. Além disso, no atendimento 

domiciliar devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos 

os serviços, medicamentos e materiais necessitados pelo paciente, nos 

mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar. 

Nesse sentido: “PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. 

COBERTURA CONTRATUAL. AMPLITUDE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. LEI 

Nº 9.656/98, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO. 1. 

Plano de saúde. Esclerose lateral amiotrófica. Tratamento domiciliar (Home 

Care). Cobertura contratual. Amplitude. 2. Lei nº 9.656/98. Plano 

referência. Coberturas mínimas. Cabimento (art. 10 e 12). Código de 

Defesa do Consumidor. A operadora deve custear integralmente o 

atendimento domiciliar do autor. Eventual cláusula contratual em sentido 

contrário deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Súmula nº 

90 do Tribunal. 3. Atendimento domiciliar. Devem estar incluídos, além dos 

profissionais envolvidos, todos os serviços e materiais necessitados pelo 

paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação 

hospitalar. Não é demais observar que o atendimento domiciliar ao 

paciente implica em significativa redução de custos para a operadora do 

plano de saúde, de modo que ao paciente deve ser conferido amplo e 

irrestrito atendimento, sempre visando ao seu pleno restabelecimento ou 

as melhores condições para o seu tratamento”. [...]”. (TJ-SP - Apelação : 

APL 40207366620138260114 SP 4020736-66.2013.8.26.0114, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, DJe 19/03/2015). Negritei. 

“PLANO DE SAÚDE. Prestação de serviço de “home care” sem 

fornecimento de insumos. Abusividade. O atendimento domiciliar é 

sucedâneo da internação hospitalar, em cujo regime seriam 

disponibilizados profissionais de diversas áreas da medicina, fraldas, 

alimentação e medicamentos. [. . . ] .” (Apelação Cível nº 

0210685-93.2011.8.26.0100, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Elcio 

Trujillo, V. U., J. em 11.03.2014). Negritei. Verifica-se que o caso do autor 

também é de urgência, vez que tais tratamentos são necessários, assim, a 

negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante 

violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua 

saúde. Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já 

que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter 

ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgente, para determinar a requerida a custear integralmente o serviço 

de home care para o autor e pelo tempo necessário prescrito pelo médico 

especialista, conforme prescrição de Id. 30654163 contendo todos os 

medicamentos necessários, e demais insumos como fraldas, alimentação 

enteral, etc, inclusive a promover a remoção do autor por ambulância para 

atendimento médico-hospitalar, no prazo de 24 horas, sob pena de multa 

no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da 

medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. Quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do 

requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das 

provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o 

pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. No mais, considerando 

que a requerida Unimed Cuiabá foi devidamente citada (id. 30726783), e 

constituiu advogados nos autos, proceda-se a sua intimação para 

cumprimento da tutela concedida supracitada, 24 (vinte e quatro) horas. 

Quanto a Unimed Costa Oeste, proceda-se a sua citação e intimação para 

comparecer a audiência designada através da determinação de id. 

30679591, bem como cumprir a liminar em 24 (vinte e quatro) horas. No 

mais, aguarde-se a audiência designada para o dia 13.07.2020, às 

12h:30min. Considerando os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC. Cumpra-se pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão 

como mandado. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042067-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GUSTAVO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042067-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO GUSTAVO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADRIANO GUSTAVO DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/06/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

a inaplicabilidade do CDC, discorre sobre o princípio da eventualidade, a 
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forma de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 27406491). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito nas horas finais de 

28/06/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que ADRIANO 

GUSTAVO DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 
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Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017284-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017284-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHRISTIAN SILVA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CHRISTIAN SILVA DE JESUS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/08/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual devido à ausência do prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto 

à invalidez permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da condenação, a 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

26483497). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...)” (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência do pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 
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Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 14/08/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CHRISTIAN SILVA DE JESUS, possui disfunções apenas 

temporárias. Destaca-se que, embora requerido pela parte autora a 

desconsideração do laudo pericial supracitado e designação de nova 

perícia, sabe-se que, neste caso, a perícia médica é essencial ao deslinde 

do processo, não cabendo ao autor apenas por discordar da conclusão 

apresentada, requerer sua anulação. Deste modo, considerando que o 

laudo pericial realizado no mutirão quando da audiência de conciliação 

possui as informações necessárias e não sendo evidenciado pelo autor 

erro ou equívoco na análise do perito, vez que esse utilizou os 

documentos médicos acostados aos autos aliado a exame físico para 

elaborar o laudo, este é perfeitamente válido para ser usado em sentença, 

estando o presente feito devidamente instruído. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA 

REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – 

PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA 

MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a 

perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da 

realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, 

ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua 

realização. 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco 

da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não 

configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa3. Para 

evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme 

julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade 

Referencial de Honorários da OAB/MT.4. A fixação dos honorários 

advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro 

grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao 

patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau 

recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)(grifado) Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Christian Silva de Jesus em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, 

com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, 

ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa 

satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017501-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BOTTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017501-77.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: TIAGO BOTTARI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. TIAGO BOTTARI, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 25965351). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 
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seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 24/03/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que TIAGO BOTTARI, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042162-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONICA LOPES VILHAGRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042162-23.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA MONICA LOPES VILHAGRA ANDRADE REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARIA MONICA 

LOPES VILHAGRA ANDRADE, qualificada nos autos, propôs Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/09/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente a qual acarretou despesas, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

reembolso das despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Foi realizada audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 
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Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir em razão 

da ausência de comprovação de entrega da documentação pendente na 

esfera administrativa. No mérito alega a necessidade de desembolso para 

possibilitar o pedido, a ausência de documentos que comprovem 

indubitavelmente os gastos despendidos, discorre sobre os juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27044950). É o relatório. Decido. Ressalta-se que, em razão de não existir 

necessidade de produção de outras provas, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, permissivo o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação pendente do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)” (TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as 

documentações de atendimento médico, comprova que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 20/10/2018, embora conste erroneamente na 

petição inicial a data de 10/09/2018, o que caracteriza erro material do 

subscritor da peça, pelo que passo a considerar a primeira data como 

correta. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais 

referente a gastos com cirurgia e tratamentos cirúrgicos, exames, tipoia e 

compra de remédios, todos com referência ao membro lesionado em 

acidente de trânsito, pelo que pressupõe-se a veracidade desses, de 

modo a ser devido o ressarcimento. As notas fiscais e recibos acima 

mencionados totalizam a quantia de mais de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), contudo, este valor é o máximo indenizável. Assim, 

estando demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência 

dos danos sofridos em acidente de trânsito, sendo devidamente 

comprovado o nexo causal através do boletim de ocorrência e boletim de 

atendimento, e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor 

máximo indenizável de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS 

MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – 

NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO 

REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS 

COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO 

DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e 

do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra 

prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para 

comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente 

demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e 

suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As 

despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos 

devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e 

próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, 

configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o 

nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o 

tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.” 

(APELAÇÃO CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

26/11/2018) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do efetivo desembolso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) O 

montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de 

acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 

544 do STJ). A incidência de atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento 

danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 

426/STJ). É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e 

dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo 

artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo 

desembolso e juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso 

impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o 

arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da 

sentença.” (N.U 0001906-17.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) grifo nosso Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029133-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029133-03.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA LUIS DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria 

de menor complexidade procedo ao julgamento. JOÃO EVANGELISTA LUIS 

DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 05/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral do seguro obrigatório, no valor de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), bem como a reembolsar o gasto com 

despesas médicas e hospitalares, no valor de R$ 94,77 (noventa e quatro 

reais e setenta e sete centavos), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de finalização 

do prévio pedido administrativo. No mérito alega a ausência de cobertura 

em lei para a pretensão autoral referente às despesas médicas e 

suplementares, improcedência do pedido de reembolso por despesas 

médicas e suplementares, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, os valores da indenização, a forma de 

pagamento, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28316447). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de finalização do pedido administrativo prévio, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/04/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO EVANGELISTA LUIS 

DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
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disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” A perícia médica atestou 75% 

de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 

50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). Quanto ao pedido de ressarcimento 

das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora 

juntou notas fiscais referentes à compra de medicamentos (ID 21392065) 

devidamente prescritos por profissional médico, sendo que os gastos 

totalizam o valor de R$ 94,77 (noventa e quatro reais e setenta e sete 

centavos). Assim, estando demonstrado que as despesas foram 

efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito, 

sendo devidamente comprovado o nexo causal e não tendo sido efetuado 

o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, mas no valor de R$ 94,77 (noventa e quatro reais e setenta e 

sete centavos). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO 

– TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS 

COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO 

DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e 

do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra 

prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para 

comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente 

demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e 

suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As 

despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos 

devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e 

próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, 

configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o 

nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o 

tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas. (APELAÇÃO 

CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018) 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, no caso de invalidez ou morte, de 

acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 

580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por 

morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, 

redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. 

Já nos casos de reembolso por despesas médicas e suplementares, o 

entendimento pacífico é que a correção monetária deve incidir desde a 

data do efetivo desembolso. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) O montante 

indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a 

extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). A 

incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou 

invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso 

(Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ). É 

cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares 

(DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos 

decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da 

Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e 

juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso impõe a 

condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o 

arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da 

sentença.” (N.U 0001906-17.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) grifo nosso Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 94,77 (noventa e quatro 

reais e setenta e sete centavos), referente à restituição das despesas 

médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029380-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIZY FERREIRA NAZARE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Daizy Ferreira Nazaré ajuizou Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em 

desfavor do IUNI Educacional Ltda., ambos qualificados nos autos, 

aduzindo que é estudante do curso de Educação Física, sendo 

beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2014 e como de 

costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do 

custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré e efetua cobrança de R$ 

5.740,14 (cinco mil setecentos e quarenta reais e quatorze centavos), e 

ainda está impedida de realizar a rematrícula, provas, acessar o portal, 

etc., atribuindo ilegalidade no ato, bem como na referida cobrança 

adicional. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a ré a autorizar a rematrícula da autora, sem o pagamento do 

valor cobrado, e que ela proceda a exclusão do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia a procedência da 

demanda, com a confirmação do pedido urgente e que a ré seja 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 28.110,00 (vinte e oito mil e cento e dez reais). No arquivo de Id. 

10216177 consta decisão deferindo o pedido urgente da parte autora. A 

requerida apresenta contestação (Id. 10836290), arguindo a necessidade 

de inclusão na lide do FNDE e que, consequentemente, a competência 

para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal. No mérito, 

discorre que o FIES não cobre disciplinas decorrentes de reprovação, 

mudança de horário, etc., sendo o valor devido, e que a autora realizou o 

aditamento informando valor menor da semestralidade; que a ré não 

praticou nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. 

Requer a improcedência do pedido. Formula pedido contraposto para que 

a autora seja condenada ao pagamento de R$ 885,17 (oitocentos e oitenta 

e cinco reais e dezessete centavos). Réplica no arquivo de Id. 11260546. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 12817524), ambas 

se manifestaram (Ids. 12901211 e 12902313). É o relatório. Decido. Não 
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tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho 

consumerista, uma vez que a parte autora figura como consumidora e a 

instituição de ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a 

matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor). Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela 

inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do 

Programa de Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em 

discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de 

modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Como a parte 

autora questiona as cobranças realizadas pela ré, ou seja, ato praticado 

por ela, não há falar em inclusão na lide do FNDE, pelo que rejeito a 

preliminar. Com relação ao aditamento realizado a menor, a ré informa que 

no semestre posterior foi aditado com valor maior para devida 

compensação, e vê-se no extrato de Id. 10836329 que realmente não 

consta cobrança acerca de serviços FIES. Por outro lado, no referido 

extrato (Id. 10836329), há pendência financeira no valor de R$ 885,17 

(oitocentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), o qual a ré 

informou que se trata de cobrança de disciplina decorrente de reprovação 

da autora. Nesse ponto, a autora concordou em sede de impugnação, ou 

seja, que realmente não logrou êxito na aprovação, e reconhece o débito 

no valor de R$ 773,07 (setecentos e setenta e três reais e sete centavos). 

Observa-se também que há em aberto valores acerca de multa de 

biblioteca, prova segunda chamada, etc., o que justificaria a diferença do 

valor devido e reconhecido. Desse modo, não assiste razão a parte autora 

de que a requerida esteja efetuando cobrança de valores excedentes de 

mensalidade – além daqueles cobertos pelo FIES, consequentemente que 

tenha praticado qualquer irregularidade, restrições pedagógicas. A 

negativação do nome da autora se trata de exercício regular de direito da 

ré. Com relação ao pedido contraposto do réu, tal instrumento descabe 

neste feito, seja pelo novo advento do CPC, seja porque ele é possível nos 

juizados especiais. Ao que parece pretendia reconvir, entretanto, não o 

fez com os requisitos corretos (valor da causa, recolhimento das custas, 

etc.), pelo que deixo de apreciá-lo. Posto isso, com fundamento no art. 

487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

por Daizy Ferreira Nazaré em desfavor do IUNI Educacional Ltda.. Revogo 

a decisão de Id. 10216177. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser a autora 

beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041247-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO RIBAS DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041247-71.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: OTAVIO RIBAS DANIEL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. OTAVIO RIBAS DANIEL, 

qualificado nos autos, propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 10/02/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente a qual acarretou despesas, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do reembolso das 

despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 1.108,67 (mil cento e oito 

reais e sessenta e sete reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. Foi realizada audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir em razão 

da ausência de comprovação de entrega da documentação pendente na 

esfera administrativa. No mérito alega a necessidade de desembolso para 

possibilitar o pedido, a ausência de comprovação do nexo de causalidade 

devido o boletim de ocorrência ter sido elaborado posteriormente ao fato, 

discorre sobre os juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 27341454). A parte autora se manifestou informando que não 

havia interesse em produção de provas. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação pendente do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)” (TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência de prova de ter sido o acidente 

causado por veículo automotor, argumentando que o boletim de ocorrência 

foi elaborado com base nas declarações do autor, não tendo sido 

presenciado pela autoridade policial, nem mesmo por testemunhas, tendo, 

ainda, sido registrado somente após o acidente, por isso não seria 

possível atribuir credibilidade a este. Entretanto, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 
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documentos dos autos, o que ocorre no presente caso, contrariamente ao 

alegado pela ré. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) grifo nosso. Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/02/2019. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas 

médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas 

fiscais referente a compra de remédios devidamente prescritos por 

profissional médico, assim como acerca de consultas médicas e exames 

de raio-x, compra de muletas, compressas e ataduras, todos com 

referência ao membro lesionado em acidente de trânsito, pelo que 

pressupõe-se a veracidade desses, de modo a ser devido o 

ressarcimento. As notas fiscais e recibos acima mencionados totalizam a 

quantia de R$ 1.108,67 (mil cento e oito reais e sessenta e sete reais). 

Ressalta-se ainda que, embora algumas notas fiscais estejam de difícil 

leitura, não há como considerá-las ilegíveis, já que possível a leitura, ainda 

que dificultosa. Assim, estando demonstrado que as despesas foram 

efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito, 

sendo devidamente comprovado o nexo causal através do boletim de 

ocorrência e boletim de atendimento, e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, no valor de R$ 1.108,67 (mil cento e oito reais e sessenta e sete 

reais). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT 

– DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO 

– NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO 

REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS 

COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO 

DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e 

do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra 

prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para 

comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente 

demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e 

suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As 

despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos 

devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e 

próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, 

configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o 

nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o 

tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.” 

(APELAÇÃO CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

26/11/2018) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do efetivo desembolso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) O 

montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de 

acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 

544 do STJ). A incidência de atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento 

danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 

426/STJ). É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e 

dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo 

artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo 

desembolso e juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso 

impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o 

arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da 

sentença.” (N.U 0001906-17.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) grifo nosso Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de R$ 1.108,67 (mil cento e oito reais e 

sessenta e sete reais), referente à restituição das despesas médicas 

hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c 

art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014426-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEAL CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Caio Leal Carvalho ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., 

ambos qualificados nos autos, aduzindo que é estudante do curso de 

medicina, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100% desde 2015 

e como de costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, 

apesar do custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré unilateralmente 

reduziu o percentual financiado para 76,08% e efetua cobrança de R$ R$ 

6.890,52 (seis mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), 

do qual discorda, e diante da impossibilidade de pagamento, corre o risco 

de perder o crédito estudantil. Requer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinada a ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança excedente ao previsto no contrato do Fies; se abster de incluir o 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e não criar óbice ao 

autor de utilizar o portal do acadêmico e serviços disponíveis, sob pena de 

multa diária. No mérito, pleiteia a procedência da demanda, para que seja 

declarado inexistente o débito junto à parte ré, bem como de eventuais 

mensalidades cobradas no decorrer da demanda; que a ré seja 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das verbas de sucumbência. No 

arquivo de Id. 13548683 consta decisão deferindo o pedido urgente da 

autora. A requerida apresenta contestação (Id. 15124802), aduzindo a 

necessidade de inclusão no polo passivo do MEC e FDNE, e que, 

consequentemente, a competência para processar e julgar a demanda 

seria da Justiça Federal. No mérito, discorre sobre o descumprimento do 

contrato FIES por parte do FNDE em razão da trava sistêmica imposta no 

Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), resultando na responsabilidade 

do estudante financiado pelo pagamento do saldo remanescente; que a 

parte autora deveria buscar o cumprimento do contrato pelo FNDE, e 

eventual declaração de inexistência do débito irá prejudicar a requerida; 

defende a regularidade na conduta quanto ao óbice na renovação da 

matrícula da parte autora em razão da existência de débitos, com respaldo 
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no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência do 

pedido, eventualmente, que a parte autora efetue o pagamento para a 

requerida, nos moldes em que efetuaria para a instituição bancária, e que 

o valor da indenização por danos morais seja fixado com base no princípio 

da proporcionalidade e razoabilidade. Réplica no arquivo de Id. 16601880. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 17450187), ambas 

se manifestaram (Ids. 18008115 e 18024806). É o relatório. Decido. Não 

tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho 

consumerista, uma vez que a parte autora figura como consumidora e a 

instituição de ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a 

matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor). Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela 

inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do 

Programa de Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em 

discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de 

modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Como a parte 

autora questiona as cobranças realizadas pela ré, ou seja, ato praticado 

por ela, não há falar em inclusão na lide do FNDE ou MEC, pelo que rejeito 

a preliminar. Observa-se a existência de contrato firmado entre a parte 

requerente e o FNDE em 2015 para abertura de crédito para financiamento 

educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de graduação (Id. 

13397048), e desde então os aditamentos vêm sendo efetuados pela 

parte autora. A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações 

promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o 

seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem 

por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no 

âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas 

para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos 

cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, 

vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o 

disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente operador poderá 

estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme 

regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for 

aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu 

voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento 

efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. 

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de 

desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de 

desembolsar qualquer valor. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcança as tratativas firmadas anteriormente 

à sua vigência. Nesse sentido: “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR ACADÊMICA DE 

CURSO DE MEDICINA, QUE POSSUI FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 

EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – RÉ, QUE 

PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR EM PERCENTUAL 

SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E 

O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES), QUE APROVOU FINANCIAMENTO DE 100% DO 

VALOR DO CURSO, COM POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DE 

ACRÉSCIMO DE 25% PARA COBERTURA DE POSSÍVEL AUMENTO DAS 

MENSALIDADES ESCOLARES AO LONGO DO CURSO – CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITEM O REPASSE AO CONSUMIDOR DA 

PRETENSÃO DA UNIVERSIDADE DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO 

VALOR DA MENSALIDADE – RELAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

E O ALUNO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS 

MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DESPROVIDO. I) A relação jurídica contratual 

estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante 

encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira 

que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços 

educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem 

e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio 

boa-fé objetiva, o qual "visa a garantir a ação sem abuso, sem obstrução, 

sem causar lesão a ninguém", além do "dever de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte". II) Se das condições gerais de adesão não 

consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor 

pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve 

ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos 

do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual 

prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CUJA 

PRETENSÃO É REFORMAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO 

CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR AO PAGAMENTO DE 

DANO MORAL – COBRANÇA DE VALORES FUNDAMENTADA EM 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO 

LEVOU O NOME DO ALUNO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– MERO ABORRECIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Para ter direito à indenização por danos morais o ofendido deve ter 

motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua honra, dignidade ou 

decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar mais do que mero 

aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a reparação por dano 

moral, neste último contexto se inserindo a mera cobrança, ainda que 

indevida, de mensalidades afetas a serviços educacionais sem qualquer 

prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da consumidora em 

cadastros de proteção ao crédito”. (TJMS. Apelação Cível n. 

0837643-87.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 21/01/2020, p: 23/01/2020). Apesar 

de a parte requerida questionar a cláusula quinta, parágrafo único do 

contrato, caberia a ela demonstrar contabilmente que o valor repassado 

pelo FNDE não é suficiente para custear o curso, de modo que inviabilize 

sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Assim, não há 

justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor adicional, muito 

menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções pedagógicas a parte 

autora. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona 

a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

em apreço, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços 

educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou inserção do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os 

fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Caio Leal Carvalho em 

desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., para declarar inexistente o débito 

junto à parte ré, bem como eventuais mensalidades cobradas no decorrer 

da demanda, além daqueles valores já são suportados pelo FIES. Confirmo 

a decisão de Id. 13548683. Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte 

do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011653-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDES FRANCISCA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011653-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ONILDES FRANCISCA DE MELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ONILDES FRANCISCA DE MELO, qualificada nos 

autos, propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 26/09/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente a qual acarretou despesas, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do reembolso das 

despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 219,44 (duzentos e 

dezenove reais e quarenta e quatro centavos), bem como o pagamento a 

título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse de agir em razão de pagamento da 

cobertura em sede administrativa. No mérito alega a improcedência do 

pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares, a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, o valor em caso de condenação, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi realizada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 24212403). As partes se manifestaram informando que não 

tinham interesse em produção de novas provas. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão de pagamento 

da cobertura em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações de 

atendimento médico, comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/09/2018. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas 

médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas 

fiscais referente a compra de remédios devidamente prescritos por 

profissional médico (ID 18823380), totalizando a quantia de R$ 212,88 

(duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos), considerando que o 

total da segunda nota fiscal é de R$ 46,54. Contudo, verifica-se que a 

autora recebeu administrativamente o valor de R$ 416,88 (quatrocentos e 

dezesseis reais e oitenta e oito centavos), conforme consta ID 22023604, 

estando abrangido neste o ressarcimento do valor presente nas notas 

fiscais pleiteadas neste feito, não havendo que se falar, portanto, em 

ressarcimento de valores referentes as despesas descritas nas notas 

fiscais, vez que já ressarcidos no âmbito administrativo, sob pena de estar 

incorrendo em bis in idem. Atente-se o autor ao disposto no artigo 79 e 

seguintes do CPC. Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a 

indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor 

profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 

5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, não há 

comprovação de que a requerida tenha negado receber o requerimento 

administrativo, até porque consta ID 22023604 que esse foi recebido e 

devidamente processado. Assim, não se fazem presentes os requisitos 

necessários para configuração de dano moral, conforme artigo 186 do 

Código Civil, não havendo que se falar em indenização por danos morais. 

É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. 

OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil baseada no art. 

186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou 

omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A 

ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar. Na 

espécie, não está demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a 

ensejar o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. 

Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se 

comunique com a autora somente por meio deste processo Judicial e que 

se abstenha de fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código 

de Processo Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha 

buscado comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha 

praticado qualquer conduta ilícita. Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT 

promovida por Onildes Francisca de Melo em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no 

artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1044162-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANE SECAGNO OAB - RO5020 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR LUIZ TEROL (EMBARGADO)

MARILENE TEROL (EMBARGADO)

ALEXSANDRO LUIZ TEROL (EMBARGADO)

THAIS FERST BERTOLIN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RICARDO BARROS OAB - PB21990 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 10144162-93.2019 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por Thais Ferst Bertolin, aduz que a decisão de id. 25030380 é 

obscura e contraditória, diante da existência de fraude nos contratos de 

compra e venda para ‘blindar’ patrimônio dos devedores, bem como a 

existência de ‘sociedade informal’ entre os embargados Alexsandro Luiz 

Terol e a Guerra Representações, alega ainda omissão considerando a 

ausência de exigência de caução, requerendo o acolhimento destes 

embargos. A embargada para apresenta contrarrazões ao recurso 

através do id. 26086002. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, 

omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 

1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração 

verifica-se que a decisão é omissa com relação a ausência determinação 

para prestação de caução, assim considerando o risco de perecimento 

dos maquinários e das sacas de milhos, objetos da reintegração de posse, 

e as peculiaridades do presente caso, por precaução, necessário que a 

reintegração de posse seja condicionada a prestação caução a fim de 

garantir o ressarcimento de eventuais danos que a parte adversa, em uma 

eventual sentença de improcedência. Quanto aos demais pontos 

levantados nos embargos verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, não se prestando para modificar a 

decisão. Com essas considerações, Acolho os embargos de declaração 

de id. 25369643, apenas para constar na decisão de id. 25030380 a 

seguinte determinação: “Condiciono a reintegração de posse dos 

maquinários e das sacas de milhos prestação de caução idônea como 

determina o art. 678, § único do CPC. Apresentada caução, Lavre-se o 

Termo. Nomeie-se a Embargante depositária fiel, sob as penas da lei. 

Lavrado o Termo e assinado, expeça-se mandado de reintegração de 

posse.” No mais a decisão permanece tal como lançada. Cumpra-se com 

urgência todos os termos da decisão de id. 25030380. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013814-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da informação da parte exequente de houve satisfação do 

débito pela parte executada, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito 

em julgado, e após o pagamento das custas remanescentes pela 

executada, se houver, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009456-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA MOTA RUBIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009456-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO DA MOTA RUBIO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. DIOGO DA MOTA RUBIO, qualificado nos autos, propôs Ação 

de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativas ao Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 21/04/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente a qual acarretou despesas, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do reembolso das 

despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Foi realizada audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a ausência 

de interesse de agir devido à falta de prévio requerimento administrativo, 

apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita, e pleiteou o 

chamamento do feito à ordem devido à ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora. No mérito alega a ausência de prova 

de acidente causado por veículo automotor de via terrestre devido o 

boletim de ocorrência ter sido elaborado com base nas declarações do 

autor posteriormente ao fato, discorre acerca do reembolso de despesas 

médicas, imprestabilidade do conjunto probatório apresentado pelo autor, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo seja colhido o depoimento pessoal da parte 

autora e julgado improcedente o pedido inicial. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 22682814). A parte autora se manifestou informando que 

não possui interesse em produção de novas provas. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, ressalta-se que a habilitação do advogado no processo 

deverá ser procedida por este, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 

03/2018 TJMT/TP, pelo que não há que se falar em nulidade processual 

caso este não cumpra o acima disposto. Passemos a análise das 

preliminares suscitadas. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não 

deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de inexistência 

de interesse de agir devido à ausência de prévio requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 
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homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré ainda impugna o pedido de justiça gratuita 

apresentado pela autora, alegando que esta não comprovou sua 

hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado contratado para 

efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece prosperar, vez que 

dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, 

incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e 

robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas 

condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de 

seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA 

- EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE 

POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO 

AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O 

AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE 

PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. Quanto à alegação de ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, os artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa-fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço em 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)”(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência de prova de ter sido o acidente 

causado por veículo automotor, argumentando que o boletim de ocorrência 

foi elaborado com base nas declarações do autor, não tendo sido 

presenciado pela autoridade policial, nem mesmo por testemunhas, tendo, 

ainda, sido registrado somente após o acidente, por isso não seria 

possível atribuir credibilidade a este. Entretanto, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso, contrariamente ao 

alegado pela ré. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) grifo nosso. Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/04/2018. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas 

médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou recibo de 

prestação de serviços médicos, devidamente assinado e com referência 

ao local de atendimento, indicando tratamento ao membro lesionado em 

acidente de trânsito, pelo que pressupõe-se a veracidade desse, de modo 

a ser devido o ressarcimento. O recibo acima mencionado totaliza a 

quantia de mais de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), contudo, 

este valor é o máximo indenizável. Assim, estando demonstrado que as 

despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito, sendo devidamente comprovado o nexo causal 

através do boletim de ocorrência e boletim de atendimento, e não tendo 

sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus 

ao reembolso pleiteado, no valor máximo indenizável de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO 

– TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS 

COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO 

DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e 

do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra 

prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para 

comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente 

demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e 

suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As 

despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos 

devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e 

próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, 

configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o 

nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o 

tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.” 
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(APELAÇÃO CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

26/11/2018) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do efetivo desembolso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) O 

montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de 

acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 

544 do STJ). A incidência de atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento 

danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 

426/STJ). É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e 

dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo 

artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo 

desembolso e juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso 

impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o 

arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da 

sentença.” (N.U 0001906-17.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) grifo nosso Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenizável de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), referente à restituição das despesas médicas 

hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013785-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FERNANDES BACANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013785-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO FERNANDES BACANI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JULIO FERNANDES BACANI, qualificado nos autos, 

propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 09/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente a qual acarretou despesas, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do reembolso das 

despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 734,51 (setecentos e trinta 

e quatro reais e cinquenta e um centavos), bem como o pagamento a título 

de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos 

de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual devido à ausência do prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de cobertura em 

lei para a pretensão autoral referente às despesas médicas e 

suplementares, improcedência do pedido de reembolso por despesas 

médicas e suplementares, improcedência do pedido de indenização por 

danos morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da 

indenização, a forma de pagamento, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. Foi realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 25586311). É o relatório. Decido. 

Ressalta-se que, em razão de não existir necessidade de produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, permissivo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)” (TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as 

documentações de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 09/03/2019. Quanto ao pedido de 

ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a 

parte autora juntou documentos informando venda a prazo de 

medicamentos, sendo que esses foram pagos em 18/03/2019 no valor 

total de R$ 238,29 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), 

conforme ID 19139073 – Pág. 1, não tendo como admitir o valor de R$ 

734,51 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) 

pleiteado pelo autor, vez que não há nos autos documentos que 

demonstrem que houve despendimento de valores nesta quantia. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 313 de 900



estando demonstrado que as despesas acima descritas foram efetuadas 

em decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito, sendo 

devidamente comprovado o nexo causal através do boletim de ocorrência 

e boletim de atendimento, e não tendo sido efetuado o pagamento na 

esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, mas 

no valor de R$ 238,29 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove 

centavos). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A 

LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – 

TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS 

COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO 

DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e 

do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra 

prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para 

comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente 

demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e 

suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As 

despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos 

devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e 

próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, 

configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o 

nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o 

tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.” 

(APELAÇÃO CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

26/11/2018) Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a 

indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor 

profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 

5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a 

via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do efetivo desembolso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO (...) O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT 

será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. 

(Súmulas 474 e 544 do STJ). A incidência de atualização monetária nas 

indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a 

data do evento danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da 

citação (Súmula 426/STJ). É cabível o reembolso das despesas de 

assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do 

acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites 

estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção 

monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. 

O provimento do recurso impõe a condenação exclusiva da apelada aos 

ônus de sucumbência, e o arbitramento de ofício dos honorários 

a d v o c a t í c i o s ,  a n t e  a  o m i s s ã o  d a  s e n t e n ç a . ”  ( N . U 

0001906-17.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

07/04/2017) grifo nosso Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização à parte autora no valor de R$ 238,29 (duzentos 

e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020300-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO TEIXEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PAULO TEIXEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

17/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, bem como a reembolsar o gasto 

com despesas médicas e hospitalares, no valor de R$ 209,52 (duzentos e 

nove reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência do prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de cobertura em lei para 

a pretensão autoral referente às despesas médicas e suplementares, 
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improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, ausência de nexo causal devido à inexistência de prova 

do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, a forma de pagamento, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28274517). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica, tendo decorrido o prazo sem 

manifestação das partes. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência do pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 17/03/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PAULO TEIXEIRA DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do segundo dedo do pé direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do segundo dedo 

do pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Quanto ao pedido de ressarcimento 

das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora 

juntou notas fiscais referentes à compra de medicamentos (ID 20036666), 

sendo que os gastos totalizam o valor de R$ 209,52 (duzentos e nove 

reais e cinquenta e dois centavos). Assim, estando demonstrado que as 

despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito, sendo devidamente comprovado o nexo causal e não 

tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora 

faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de R$ 209,52 (duzentos e nove 

reais e cinquenta e dois centavos). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 
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AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL 

ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO 

COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO 

ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – 

ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do 

acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de 

qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é 

suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade 

permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas 

e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As 

despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos 

devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e 

próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, 

configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o 

nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o 

tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas. (APELAÇÃO 

CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018) 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, no caso de invalidez ou morte, de 

acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 

580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por 

morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, 

redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. 

Já nos casos de reembolso por despesas médicas e suplementares, o 

entendimento pacífico é que a correção monetária deve incidir desde a 

data do efetivo desembolso. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) O montante 

indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a 

extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). A 

incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou 

invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso 

(Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ). É 

cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares 

(DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos 

decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da 

Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e 

juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso impõe a 

condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o 

arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da 

sentença.” (N.U 0001906-17.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) grifo nosso Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 209,52 (duzentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), 

referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas 

pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme 

demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022742-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (REU)

 

Impulsiono o feito para proceder a intimação da parte autora para cumprir 

a determinação judicial, no prazo de cinco dias, recolhendo as taxas e 

custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015531-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA PENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015531-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral c/c Devolução de 

Valores Apropriados Indevidamente ajuizada por Leila Pena da Silva em 

desfavor de Adriano de Figueiredo Pagoto As partes formularam acordo 

conforme ID 19866496, requerendo a homologação do mesmo e a extinção 

do processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes conforme ID 19866496, via do qual 

compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios uma vez que o acordo 

homologado já dispôs sobre o tema. Expeça-se o competente alvará para 

levantamento, no caso de pagamento voluntario pelas partes. Uma vez 

que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002696-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA SOFIA DA SILVA JUCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019293-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOAO CANTELLI (EMBARGANTE)

AQUARELA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 

PLASTICAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS BITTENCOURT OAB - PR19015 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EMBARGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019293-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido formulado pelo autor para a dispensa da garantia do 

juízo, uma vez que se trata de requisito específico do art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir integralmente a decisão de id nº 14101108, sob pena 

de revogação do efeito suspensivo. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020955-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (REU)

ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020955-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante, conforme 

termo de id nº 11521662, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

a respeito da informação de descumprimento de acordo, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021525-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO AMUY (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021525-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação e a fim de se evitar tumultos processuais, 

intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

acerca do protocolo de dois cumprimentos de sentença distintos, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033061-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO LUCIANO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes, mesmo devidamente intimadas 

em audiência de conciliação, para se manifestarem acerca do laudo 

pericial, deixaram transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente, para, 

querendo, impugnar os termos da referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031419-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TALITA BISPO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031419-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do AR negativo de id nº 11191420, informando o endereço 

atualizado da parte requerida, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008925-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008925-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Guilherme Henrique Dias de Almeida em face de ASSUPERO – Ensino 

Superior S/S Ltda. (Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC). As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029292-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029292-14.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais 

por Cobrança Indevida proposta por PURITEC Assistência Técnica Limitada 

em face de Vivo – Serviço Eletrônico Brasil S/A. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade 

das cobranças, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 
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audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013580-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR FREITAS MACENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026678-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARC BEAUTE MOVEIS E PERFUMARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT14904/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026678-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Marc Beaute 

Móveis e Perfumaria Eireli em face de Marcio Ribeiro Rocha. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da requerida, a 

legalidade da cobrança e o débito existente. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017606-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BORELLI CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031052-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA XAVIER PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015357-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA TAVARES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015357-04.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A em face de Mecânica Tavares Ltda. ME 

(Líder Auto Center). As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade da requerida e o débito existente. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034378-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034378-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por Inclusão Indevida 

no SCPC proposta por Kellen de Arruda em face de Tim Celular S/A. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da contratação e das cobranças, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003123-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA PAULA PINTO DA SILVA 00507839129 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que somente nesta data cadastrou-se o patrono da parte 

Requerida, apesar da habilitação em cada processo ser obrigação da 

parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar habilitação", nos 

termos do caput do art. 21, da Res. TJMT / TP n. 03/2018. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte Requerida para 

manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014590-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014590-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Antônio Silva de Souza em face de Banco 

Panamericano S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a legalidade das cobranças, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041570 Nr: 42339-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS DE VIDA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:OAB/MT 11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8184 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019788-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FERNANDO DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALFY LINO RANZETI (REU)

ALFA SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 1019788-18.2016.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALISON FERNANDO DE SOUZA 

LEITE Endereço: RUA VEIGA CABRAL, 340, AP.01, POÇÃO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-596 POLO PASSIVO: Nome: RALFY LINO RANZETI 

Endereço: RUA CAPIM CIDREIRA, 11, (RES FLOR DO IPÊ), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-376 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A parte autora 

ingressa com a ação alegando que em data de 26/08/2016 o senhor MAIK 

transitava no cruzamento da beira rio com a 15 de novembro com o carro 

VOLKSWAGEM/GOL na cor preta ano 2013/2014 placa OBR-2854, de 

propriedade do autor (alison). O sinal estava verde e no momento de sua 

travessia pelo semáforo o mesmo ficou amarelo. Ocorre que, quando 

estava passando pelo semáforo outro veículo que estava transitando pela 

rua 15 de novembro o carro TOYOTA/ETIOS na cor cinza, PLACA 

OBD-3363, atingiu o veículo Gol causando uma colisão frontal com 

grandes danos materiais. Realizada pericia foi confirmada a perca total do 

mesmo já que o motor não tem mais conserto. Na colisão o condutor do 

outro veículo, “Requerido” assumiu total responsabilidade pelo acidente, 

confirmando que atravessou enquanto o semáforo estava na luz 

vermelha, admitindo sua inteira responsabilidade pelo terrível acidente e 

pelos danos causados. Portanto após assumir a culpa pelo ocorrido, o 

Requerido propôs ao Requerente que para evitar qualquer tipo de 

constrangimento ou de transtornos que não levassem adiante as 

formalidades necessárias para informar as autoridades sobre tal acidente. 

O Requerido se comprometeu a cobrir todas as despesas e qualquer tipo 

de prejuízo que o Autor pudesse sofrer, informando ainda que seu veículo 

possuía seguro e que o mesmo seria acionado para satisfazer as 

necessidades, e que assim o Requerente teria seu prejuízo ressarcido, 

sendo referida proposta aceita pelo autor. A polícia fora acionada, mas 

quando chegou ao local, eles já haviam feito o acordo verbal e 

comunicaram que não haveria necessidade de pericia ou de qualquer 

outro procedimento, até porque acreditou que seria indenizado pelos 

prejuízos sofridos. Todavia na hora de registrar o Boletim de Ocorrência, 

já na delegacia o Requerido alterou a versão dos fatos, dizendo que 

atravessou no sinal verde. Descumprindo com sua palavra e com 

obrigação de dizer a verdade, informando um fato que não ocorreu, 

agindo de má fé, contra as autoridades e principalmente com o autor que 

teve seu direito violado e foi enganado com a promessa de que teria seu 

prejuízo indenizado. E assim, após a mudança da versão dos fatos, uma 

mentira dita pelo Requerido a seguradora se recusou e ainda se recusa a 

pagar os prejuízos sofridos pelo Requerente. Portanto, , não resta ao 

autor, alternativa, senão propor a presente ação, uma vez que, sofre 

prejuizos materiais e morais porque até a data do ingresso da ação não 

conseguira comprar outro veículo. Requer procedencia do pedido,. 

DECISÃO: Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte 

requerida, defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante as observâncias e advertências legais. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 
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sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010143-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO KIELING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODOMUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA (REU)

DOMINUS 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010143-27.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Luiz Inácio Kieling 

em desfavor de DOMINUS 14 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 

PRODOMUS Administração Hotelaria Ltda., com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a restituição imediata dos valores 

pagos pelo autor, na importância de R$ 295.292,18 (duzentos e noventa e 

cinco mil duzentos e noventa e dois reais e dezoito centavos). Consta na 

inicial que o autor adquiriu, na data de 11 de dezembro de 2013, por meio 

de instrumento particular de promessa de compra e venda de parte ideal 

de hotel e outros pactos, junto a requerida direitos sobre a parte ideal de 

1/1.00, correspondente ao lote 01, PA 39.769, bem como acessões e 

benfeitorias construídas. Aduz que realizou os pagamentos de sua 

competência nos dias designados. Informa que no ano de 2017 foi 

diagnosticado com moléstia grave no fígado, sendo submetido a 

tratamento de alta complexidade e, necessitando de recursos financeiros, 

notificou a parte requerida para efetuar a rescisão contratual. Relata que a 

parte requerida deveria restituir os valores pagos pelo autor em seis 

parcelas, após noventa dias contados do recebimento da notificação 

extrajudicial, contudo, permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que firmou negócio 

jurídico com a requerida e, após passar por dificuldades financeiras, 

pleiteou a rescisão contratual, todavia, a parte requerida permaneceu 

inerte, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para 

que seja determinada a restituição imediata dos valores pagos pelo autor, 

na importância de R$ 295.292,18 (duzentos e noventa e cinco mil 

duzentos e noventa e dois reais e dezoito centavos). Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, 

tendo em vista o negócio jurídico firmado entre as partes (ID nº 29935168; 

29935169; 29935171; 29935173; 29935174; 29935175; 29935176), a 

notificação encaminhada a parte requerida e os valores pagos pela parte 

autora, conforme acostados. Do mesmo modo, presente o perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora já 

informou a intenção de rescisão contratual, sendo que a retenção dos 

valores pagos implicaria em lesão ao seu patrimônio. Contudo, em que 

pese à parte autora pleitear a imediata devolução dos valores pagos, 

entendo que a medida implicaria em irreversibilidade do provimento, sendo 

assim, se torna justa a determinação de depósito judicial dos valores, a fim 

de garantir o direito de ambas as partes. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte 

requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores 

pagos pela autora, na importância de R$ 295.292,18 (duzentos e noventa 

e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), sob pena 

de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 14/07/2020, às 12:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 
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revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013911-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE CORREA FRANCA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013911-58.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Perdas e Danos ajuizada por Deize Correa França 

Silva em desfavor de Banco J. Safra S/A. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 13:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010373-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ZANARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGREDA BREUS CERETTA - ME (REU)

VAGMAR ROBERTO MARQUES JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010373-69.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos decorrente de 

Inadimplemento Contratual ajuizada por Fábio Zanardi em desfavor de 

Vagmar Roberto Marques Júnior e AGREDA BREUS CERETTA – ME 

(MARKA LEILÕES). Designo audiência de conciliação para o dia 

13/07/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008873-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINARA DE LURDES SCHONS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008873-65.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Centro Educacional Albert 

Einstein – Colégio e Curso Master Ltda. em desfavor de Sinara de Lurdes 

Schons. Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 12:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009485-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009485-03.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros 

S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 11:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009377-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FANAIA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009377-71.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Centro Educacional Albert 

Einstein – Colégio e Curso Master Ltda. em desfavor de Wellington Fanaia 

Pereira. Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 12:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027744-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027744-51.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos. Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de 

Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

acima determinado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal, procederá de imediato à penhora e avaliação de bens, seguindo-se 

dos atos expropriatórios. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033764-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO QUINTILIANO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033764-58.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034892-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034892-16.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037876-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

NAGILA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1037876-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020262-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARTINS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1020262-52.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Devolva-se 

os autos a Central de Conciliação e Mediação da Capital, para juntada do 

termo de audiência completo realizada no dia 23/11/2017, às 12:15 horas. 

Com a juntada, manifestem-se as partes, requerendo o que entenderem de 

direito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033207-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033207-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011140-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011140-15.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial requerendo o que entenderem de direito. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027743-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JESUS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1027743-66.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022548-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DOS REIS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022548-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida - ID.18566487 , intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo ID - 

11503068), esclarecendo conforme pugnado pela requerida. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1037451-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1037451-43.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033983-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON RICARDO ALVES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033983-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037063-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037063-43.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025461-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUCENIL NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025461-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida - ID.18566771 , intime-se 

o perito Dr. Ernani Castrillon, com consultório na Av. Bosque da Saúde, 

888, Ed. Saúde, Sala 33, 3º Andar, Cuiabá – MT, Telefone: 65 2127-8657 e 

e-mail ernanicadtrillon@yahoo.com.br, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo 

conforme pugnado pela requerida. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021697-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE VIEIRA LAURENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1021697-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Devolva-se 

os autos a Central de Conciliação e Mediação da Capital, para juntada do 

termo de audiência realizada no dia 23/112017, às 12:15 horas. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015216-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015216-19.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033037-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CRISTOVAO DE OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033037-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 
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entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037879-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037879-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010637-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE LIMA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010637-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037199-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037199-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021457-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIR LIMA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021457-09.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão. Outrossim, tendo em vista que fora depositado na 

Conta Única do TJ/MT, o valor atinente a sentença, expeça-se o 

competente alvará em favor do requerente, intimando-o para que traga os 

dados bancários para efetivação do mesmo. Após, remeta-se os 

presentes autos ao arquivo, observando as formalidades legais. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015176-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLEISSON OSCAR LIBARDI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1015176-37.2016.8.11.0041 Vistos, etc. De acordo 

com as informações juntadas nos autos pelo perito, constata-se que a 

parte autora embora devidamente intimada, não compareceu a pericia 

médica agenda. Intime-se a parte autora para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias e, caso manifeste-se 

pelo prosseguimento, intime-se o perito para que seja reagendada uma 

nova data para a realização da perícia médica. Decorrido o prazo, com o 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020150-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS APARECIDO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020150-83.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que o requerente atingiu a maioridade, intime-se a parte 

autora para regularizar a situação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como manifestar-se a respeito do interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037224-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELAN SANTOS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037224-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034772-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034772-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037759-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

FUNDO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037759-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Afonso Vicente de Oliveira Gomes em face de FAS – 

Fundo Complementar de Assistência a Sáude e UNIMED Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico. Considerando o que dispõe o art. 370 do 

CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 05/08/2020 às 15:00 

horas, para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011636-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REU)

GILBERTO COSTA CARDOSO (REU)

CI TRANSPORTES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E COMERCIO 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011636-73.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais 

ajuizada por Maria Aparecida de Souza em desfavor de Gilberto Costa 

Cardoso, Maria Aparecida de Souza e CI Transportes, Terraplanagem, 

Pavimentação e Comércio Ltda. (CI Transportes). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

a cópia de seu RG e CPF, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037657-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT7573-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA DE MENDONCA (EXECUTADO)

JOSE EUDES MACIEL ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037657-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não restaram 

esgotados os meios para a localização da parte executada, devendo a 

exequente realizar as diligências necessárias para a busca do endereço, 

inclusive perante pessoas jurídicas que possuem cadastro de endereço. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos 

autos o endereço atualizado do executado ou comprovar as diligências 

infrutíferas, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038638-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

MARILZA FERREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

DAVI DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

DARCILENE DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038638-18.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil de Nascimento e 

Casamento c/c Dano Moral ajuizada por Darcilene da Silva Cardoso Freitas 

Silva, Sheyla da Silva Cardoso, Davi da Silva Cardoso, Espólio de Darcy 

Cardoso representado por Marilza Ferreira Cardoso. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecer 

quanto aos pedidos formulados na inicial, uma vez que o pedido de 

retificação de registro se trata de jurisdição voluntária, requerendo o que 
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entender de direito, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012763-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PERES PAREDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012763-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não restaram 

esgotados os meios para a localização da parte executada, devendo a 

exequente realizar as diligências necessárias para a busca do endereço, 

inclusive perante pessoas jurídicas que possuem cadastro de endereço. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos 

autos o endereço atualizado do executado ou comprovar as diligências 

infrutíferas, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1043349-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA CRISTINA BORGES VICENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043349-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 30671398, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020958-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CERATO & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020958-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não restaram 

esgotados os meios para a localização da parte requerida, devendo a 

parte autora realizar as diligências necessárias para a busca do 

endereço, inclusive perante pessoas jurídicas que possuem cadastro de 

endereço. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos o endereço atualizado da parte requerida ou 

comprovar as diligências infrutíferas, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031459-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELOCE CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENO REZENDE TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031459-33.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, certifique-se quanto ao decurso de 

prazo para a apresentação de embargos à execução. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020849-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAYKON LIMA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020849-06.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Prestada a caução, lavra-se o termo e cumpra-se conforme determinado 

na decisão de id 21271222. Designo a audiência de conciliação para o dia 

28/07/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que compareçam 

devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante as 

observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036062-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M2G - PERICIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036062-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Gilberto Maltz Scheir em desfavor de Sul América Cia 

Nacional de Seguros e Sawamura Yoshimori & Cia Ltda. – ME (Dinâmica 

Soluções Automotivas) Formulado pedido de desistência conforme ID nº 

15755948, as partes requeridas não se opuseram a extinção do feito (ID 

29441932 e 29582195). É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora conforme ID nº 15755948 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 
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advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja execução torno 

suspensa em razão da gratuidade concedida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017677-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON VINICIUS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017677-27.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Clayton Vinicius Gomes da Silva em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 23/08/2015, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 8029301) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 8029301; 8029324; 8029357; 8029381; 8029408; 8029418; 

8029434; 8029443; 8029462; 8029469; 8029497;; 8029502; 8029521; 

8029535; 8029577; 8029586. Pelo despacho (ID – 8045394), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

10440580) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 10646365), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, satisfação da indenização em esfera administrativa 

e comprovante de residência em nome de terceiro. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 11791196), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 15745927; 

16028000). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Clayton Vinicius Gomes da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, satisfação da indenização em esfera administrativa 

e comprovante de residência em nome de terceiro. Em relação a preliminar 

de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a 

função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima 

para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. No mais, REJEITO a 

preliminar de satisfação da indenização na esfera administrativa, tendo em 

vista a existência de valores remanescentes. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 8029301/8029535, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 10440590) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/08/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme id 10646411, resta um saldo a receber equivalente a R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Clayton Vinicius Gomes da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (23/08/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016590-02.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Carlos Simarelli Júnior em face de Claro 

S/A. Sustenta o autor que no mês de maio/2018, passou a receber 

inúmeras ligações realizadas pela empresa requerida, no intuito de efetuar 

cobrança acerca da existência de supostos débitos. Aduz que jamais 

firmou qualquer contrato de prestação de serviços com a requerida que 

justificasse as cobranças recebidas. Informa que ao contatar a requerida, 

foi surpreendido com a existência de 16 (dezesseis) linhas telefônicas em 

seu nome, iniciadas de maneira indevida e ao buscar informações acerca 

dos protocolos de abertura das referidas contas, fora informado que as 

mesmas foram realizadas por telefone, e pior, nenhuma delas está 

registrada em seu endereço. Alega que acionou administrativamente a 

requerida, porém, esta continuou a lhe ligar efetuando cobranças. Diante 

dos fatos, requer o julgamento procedente da ação a fim de que seja 

declarada a inexistência de negocio jurídico firmado entre as partes, 

cancelando todas as linhas de celular móvel existente em nome do autor, 

declarando a inexistência de débito junto a empresa ré, condenando-a ao 

pagamento de indenização por dano moral. Deu à causa o valor de R$ 

20.000,00 (Vinte Mil Reais). Decisão inicial conforme ID 14321703, que 

concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão das linhas 

telefônicas existentes em nome do autor; para que a requerida se 

abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança e negativação do nome do 

mesmo ou, caso já tenha efetuado a inclusão do nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito, fora determinada a expedição de ofício 

para que o banco de dados do SERASA e congêneres procedesse a 

exclusão. Contestação apresentada no ID 15347956, que defende a 

legitimidade dos débitos, contratados por televendas. Impugnação 

conforme ID 16263862. O feito foi saneado conforme decisão ID 

20127294, ocasião em que fora facultado as partes a produção de 

provas, tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 

20652596 e ID 20741874) . Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Carlos Simarelli 

Júnior em face de Claro S/A. Sustenta o autor que desconhece a 

contratação, em seu nome, de 16 linhas telefônicas da requerida, sendo 

que esta foi realizada mediante fraude. Em atenção ao disposto no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim como no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, competia à requerida/fornecedora do 

serviço o ônus de provar que efetivamente se cercou das devidas 

cautelas na formalização das supostas avenças que geraram as 

cobranças em discussão, inclusive pela circunstância de ser impossível 

imputar ao consumidor o ônus de provar que não contratou com a 

empresa (fato negativo). Ocorre que a requerida, ao contrário do que 

afirma, não se desincumbiu do seu ônus, mormente por não ter trazido aos 

autos os documentos necessários à comprovação da efetiva pactuação 

entre as partes (cópia do contrato assinado, dos documentos pessoais do 

contratante/titular das linhas, entre outros), a qual teria dado origem ao 

débito levado a registro por suposta inadimplência. Destaca-se, neste 

ponto, que as telas de consultas, extraídas do sistema informatizado da 

requerida, apresentadas com o intuito de demonstrar a contratação e a 

utilização juntando algumas faturas atinentes aos contratos em tela, não 

são hábeis para comprovação da regularidade das contratações e, por 

conseguinte, das cobranças delas originadas. Nessa linha de raciocínio, 

restou evidenciada a conduta ilícita da parte requerida, que incluiu 

indevidamente o nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito sob o argumento de inadimplência, o que dá ensejo à 

indenização por danos morais. Cumpre ressaltar que, neste caso, a 

responsabilidade do fornecedor/prestador do serviço é objetiva – a teor 

do § 6º do artigo 37 da CF 1 e do art. 14 c/c art. 17 do CDC –, dispensando 

a prova da culpa. Noutro vértice, tratando-se de negativação indevida, o 

dano moral é presumido (in re ipsa) e, ademais, o Superior Tribunal de 
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Justiça, ao editar a súmula 227, pacificou o entendimento de que a 

“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. A título de ilustração e, na 

direção do acima explicitado, reproduzo os seguintes julgados: “CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1§ 6º As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame 

de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos 

autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de 

origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a 

negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar 

tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em 

recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘nos casos 

de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova’. (STJ - REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 

DJe 17/12/2008). 4. […].” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp. nº 

1.067.536/RJ – Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira – Julgado em: 

06/06/2017 – DJe 16/06/2017) – sem grifo no original. “[…]. A 

jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano 

moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se 

in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 

[…].” (STJ – 2ª Turma – REsp. nº 1.707.577/SP – Relator: Ministro Herman 

Benjamin – Julgado em: 07/12/2017 – DJe 19/12/2017). Em suma, diante do 

examinado em linhas volvidas, não restam dúvidas de que no caso em 

comento se encontram presentes todos os pressupostos legais exigidos 

para que seja acolhido o pleito indenizatório. No tocante ao quantum 

indenizatório, entendo que considerando a falta de critério legal objetivo 

para fixação da indenização, devem-se levar em conta as condições 

econômicas das partes, as consequências da conduta e a intensidade da 

culpa. Em atenção às peculiaridades do caso em apreço e, sobretudo, à 

jurisprudência sobre o assunto, entendo por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender ser 

razoável e suficiente para reparar o dano experimentado pela parte autora 

e coibir a conduta reconhecida como indevida. Posto isto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Carlos Simarelli Júnior em face 

de Claro S/A, para: a) declarar a inexistência de negocio jurídico firmado 

entre as partes, b) determinar o cancelamento de todas as linhas de 

celular móvel existente em nome do autor, c) declarar a inexistência de 

débito junto a empresa ré, referente aos fatos ora debatidos nos autos d) 

condenar o requerido ao pagamento do valor a titulo de danos morais em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais); a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ); Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e os honorários advocatícios se seus advogados 

que fixo em 15% do valor atualizado da causa. Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037750-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037750-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wesley Carlos de Oliveira Batista em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 25/05/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 11156159) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 11156156; 11156158; 11156159; 11156161; 11156162. 

Pelo despacho (ID – 11226432), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 12371687) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 11719390), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

ausência de requerimento administrativo e comprovante de residência em 

nome de terceiro. A parte autora impugnou a contestação (ID – 28898418), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial 

acostado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wesley Carlos de Oliveira Batista em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda, ausência de requerimento administrativo e comprovante de 

residência em nome de terceiro. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista o 

documento de id 11156162 e, que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 11156159; 11156161), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 12371687) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no tornozelo 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Wesley Carlos de Oliveira Batista em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro (25/05/2017) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031910-29.2017.8.11.0041
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SILVIA LEDA FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031910-29.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sílvia Leda Ferreira Rodrigues em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 
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de trânsito, ocorrido em 05/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 10285158) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID 

–10285155; 10285157; 10285158; 10285159; 10285160. Pelo despacho 

(ID – 10328872), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 11494845) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 11382193), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

a ausência de requerimento administrativo prévio e comprovante de 

residência em nome de terceiro. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 11670433), reiterando os termos da exordial e concordando com o 

laudo pericial acostado. Pelo despacho (ID – 15681952) foi determinada a 

intimação da parte requerida. Devidamente intimada, a requerida deixou 

decorrer o prazo, sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID 

18540493. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Silvia Leda Ferreira Rodrigues em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda, a ausência de requerimento administrativo prévio e 

comprovante de residência em nome de terceiro. Em relação a preliminar 

de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a 

função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima 

para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista o 

documento de id 10285160 e, que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 10285158; 10285159), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 11494845) atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 
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INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Silvia Leda Ferreira Rodrigues em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (05/07/2017) até a 

datado efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025446-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025446-86.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Daniele Ferreira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 14/06/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9487736) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 9487726; 9487729; 9487735; 9487736. Pelo despacho (ID – 

9814919), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 11170292) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 11103423), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo da demanda, inépcia da inicial por ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação e ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 12221083), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 12221187; 

16144693). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Daniele Ferreira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda, inépcia da inicial por ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação e ausência de requerimento 

administrativo prévio. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista o documento de id 

9487729 e, que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não 

retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por 

se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente 

e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, 

não havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, em sede de 
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preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 9487735; 9487736), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 11170292) atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) em membro 

superior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Daniele Ferreira em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro superior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (14/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017274-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017274-58.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Batista de Campos Júnior em face de Porto Seguro Companhia de 
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Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 13/04/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 7986998) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 7986971; 7986982; 7986984; 7986987; 7986998; 7987003. 

Pelo despacho (ID – 8015738), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 10191092) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 10342633), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

a ausência de pedido administrativo anterior, a ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro e a ausência de laudo do IML. 

Impugnação à contestação no id 13154813, reiterando os termos da 

exordial e concordando com o laudo pericial acostado. Manifestação da 

requerida a respeito do laudo pericial (ID – 17312580). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João Batista de 

Campos Júnior em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

a ausência de pedido administrativo anterior, a ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro e a ausência de laudo do IML. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Ainda, 

REJEITO ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

porque estão devidamente acostados nos autos. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 7986998; 7987003), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 10191092) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no 

ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 
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VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

João Batista de Campos Júnior em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (13/04/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000262-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDINEI SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000262-31.2017.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eldinei Santos de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/06/2014, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4564819) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4564800; 4564804; 4564810; 4564819; 4564824. Pelo 

despacho (ID – 4646412), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (ID – 6729541), foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID. 6031938), alega a requerida a preliminar da 

inclusão da seguradora no polo passivo, da falta de interesse de agir ante 

a ausência de requerimento administrativo e ausência dos documentos 

essenciais à regulação do sinistro. Impugnação à contestação conforme id 

14413929, reiterando os termos da inicial. Manifestações das partes 

concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 15784278; 

16096363). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Eldinei Santos de Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar da inclusão da seguradora no polo 

passivo, da falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento 

administrativo e ausência dos documentos essenciais à regulação do 

sinistro. Em relação a preliminar de inclusão do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Ainda, REJEITO ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro, porque estão juntados 

aos autos. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega o 

autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de atendimento médico (ID – 

4564819; 4564824), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação ID. 6729541, atestou que “o periciado apresenta incapacidade 

permanente intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2014, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Eldinei Santos de Oliveira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (08/06/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023326-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PONTES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023326-07.2016.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luiz Pontes do Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 23/10/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4497090) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4497079; 4497085; 4497090. Pelo despacho (ID – 

4507035), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação 

e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. 

Conforme (ID – 5813276), foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID. 6030477), alega a requerida a preliminar da inclusão da seguradora no 

polo passivo, inépcia da inicial pela ausência de lógica na narrativa dos 

fatos, ausência de requerimento administrativo prévio e comprovante de 

residência em nome de terceiro. Impugnação à contestação conforme id 

13192308, reiterando os termos da inicial. Manifestações da parte autora 

concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 13192430). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luiz Pontes do 

Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 
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preliminar da inclusão da seguradora no polo passivo, inépcia da inicial 

pela ausência de lógica na narrativa dos fatos, ausência de requerimento 

administrativo prévio e comprovante de residência em nome de terceiro. 

Em relação a preliminar de inclusão do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Com relação a preliminar de inépcia da inicial, vale 

registrar que na forma determinada pelo art. 330, § 1º do Código de 

Processo Civil, ocorre quando lhe faltar o pedido ou causa de pedir; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for 

juridicamente impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Nelson 

Nery Júnior, sobre o tema, doutrina que: "II: 15. Conclusão ilógica. Outra 

causa de inépcia é a falta de conclusão lógica, comparada com a 

narração. A petição inicial é um silogismo composto da premissa maior, 

premissa menor e da conclusão. Narrando o autor uma situação e 

concluindo de forma ilógica relativamente à narração, tem-se a inépcia da 

petição inicial, pois a conclusão deve decorrer logicamente da premissa 

menor subsumida à maior. Não se pode narrar, por exemplo, um fato que 

nulificaria o contrato e pedir-se o cumprimento do contrato". (NERY 

JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: 

Ed. RT, 2006. p. 489.) No caso dos autos, verifica-se que os fatos 

narrados na inicial decorrem de conclusão lógica, sendo o pedido claro e 

determinado, instruído com documentos suficientes para comprovar o 

direito pleiteado, motivo pelo qual, não há que se falar em inépcia da inicial. 

Diante disso, REJEITO a preliminar suscitada. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de 

atendimento médico (ID – 4497090), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação ID. 5813276, atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade permanente intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 
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trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Luiz Pontes do Nascimento em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (23/10/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022550-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022550-07.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Gilson dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 09/09/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4359890) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4359881; 4359890. Pelo despacho (ID – 4455605), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

4941702) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 4902501), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, ausência de requerimento administrativo prévio, comprovante de 

residência em nome de terceiro e princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

10615426), reiterando os termos da exordial. Manifestação da requerida 

acerca do laudo pericial (ID – 16003256). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Gilson dos Santos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo, ausência de requerimento 

administrativo prévio, comprovante de residência em nome de terceiro. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 
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via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 4359890), comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação (ID - 4941702) atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente média (50%) no ombro esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/09/2016 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

José Gilson dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (09/09/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018482-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL GABOARDI (AUTOR(A))
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018482-77.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rafhael Gaboardi em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 06/09/2016, conforme histórico clínico anexado (ID – 

8133906) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 8133911; 

8133908; 8133906; 8133861; 8133858; 8133848. Pelo despacho (ID – 

8178120), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 10456628) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 10450457), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda e ausência de 

laudo do IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 11567191), 

reiterando os termos da exordial. Pelo despacho (ID – 15683169) foi 

determinada a intimação das partes. Manifestação das partes acerca do 

laudo pericial (ID – 15885985; 17312703). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rafhael Gaboardi em face de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 
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documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda e ausência de laudo do 

IML. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, o 

boletim de ocorrência e de atendimento médico (ID –; 8133906; 8133908), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 10456672) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) em 

estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/09/2016 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Rafhael Gaboardi em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 

para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (06/09/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 
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R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038180-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO LUIZ DAL POSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038180-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vitalino Luiz Dal Posso em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 11/09/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 11208938) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 11208935; 11208937; 11208938; 11208940; 11208943. 

Pelo despacho (ID – 11282291), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (ID. 12351596), alega a requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo e ausência de requerimento 

administrativo prévio. Conforme (ID – 12365609), foi realizada a audiência 

de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Impugnação à contestação conforme id 12785587, reiterando os 

termos da exordial e concordando com o laudo pericial acostado. 

Manifestações da parte requerida, concordando com o conteúdo do laudo 

médico (ID – 16382505). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Vitalino Luiz Dal Posso em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo e ausência de requerimento administrativo prévio. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas a preliminar, passo a 

análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação ID. 12365609, atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade permanente média (50%) no joelho direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no joelho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vitalino Luiz Dal Posso em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial intensa do joelho direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (11/09/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008143-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS 

proposta por Cosme Ribeiro dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 09/04/2016, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 5549772), que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 10.820,00 (dez mil oitocentos 

e vinte reais), em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos (ID – 5549766/5549770/5549772/5549781/5549796/5549802). 

Pela decisão (ID – 5551445) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 8859799) 

requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 9153075), 

foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

9204717), suscitou a requerida em sede de preliminar à alteração do polo 

passivo da ação, da inépcia da inicial por ausência de interesse de agir 

por falta de requerimento administrativo, bem como da sua entrega, e da 

ausência de laudo do IML, ainda da carência da ação ante a não validade 

do boletim de ocorrência. A parte autora impugnou a contestação (ID- 

9844739), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou ser 

favorável ao laudo pericial realizado em audiência de conciliação. 

Manifestações das partes (ID – 14836181 e 14889913) com relação ao 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c DAMS ajuizada proposta por Cosme Ribeiro dos Santos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de preliminar a alteração do polo passivo da 

ação, da inépcia da inicial por ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo, bem como da sua entrega, e da ausência de 

laudo do IML, ainda da carência da ação ante a não validade do boletim de 

ocorrência. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 
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Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Ainda, REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque estão juntados (ID – 5549802). IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. REJEITO a 

preliminar de Carência de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, 

pois embora a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar 

de carência de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a 

comprovação dos fatos alegados na inicial, não se trata de questão 

preliminar, mas matéria relativa à de prova documental e, portanto, atinente 

ao mérito da demanda. Assim, deverá ser analisada em momento 

oportuno, juntamente com o mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 10.820,00 (dez mil oitocentos e vinte reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Ficha de 

Atendimento (ID – 5549772 e 5549781), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de audiência de conciliação (ID - 9153075) atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro inferior 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/04/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de 

despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 

3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera 

comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o 

seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos anexados, o requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados (ID – 5549796), no valor de R$ 1.820,00 (um mil e oitocentos 

e vinte reais). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c DAMS movida 

por Cosme Ribeiro dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento 

do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (09/04/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 1.820,00 (um mil e oitocentos e vinte reais) 

por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde a data de citação, acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento), devendo ser utilizado o índice do IGP-M incidente 

desde a data do devido desembolso; c) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observados as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000743-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Dionel Miranda Carneiro em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Sustenta o autor em sua inicial que 

é proprietário da Unidade Consumidora 6/337797-5, que abastece de 

energia a sua residência, Rua Quatro, nº 05, no Bairro Parque Cuiabá, no 

Município de Cuiabá/MT. Todavia, por motivos de segurança, mudou-se 

para uma residência localizada no Jardim Tropical, permanecendo sua 

casa desocupada por aproximadamente seis anos, até junho de 2017. 

Informa que a requerida em agosto de 2017, emitiu uma fatura o qual alega 

a desproporcionalidade no consumo médio, impondo ao autor uma multa de 

R$ 1.295,98 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito 

centavos), como medida “indenizatória” para pagar o consumo não 

registrado, alegando, ainda, que o “Relógio” estava com o lacre violado, 

possuindo características de que o mesmo não registrava o consumo de 

maneira correta. Entretanto, mesmo após a troca do referido medidor o 

consumo continuou estável, ou seja, proporcional ao que era antes da 

troca. Todavia, para não ter o fornecimento de energia interrompido, visto 

que seu nome foi negativado, efetuou o pagamento da fatura. Diante do 

exposto, requer, a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização título de Repetição de Indébito no valor de R$ 2.591,96 (dois 

mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) e a título 

de indenização por Danos Morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Deu à causa o valor de R$ 12.591,96 (doze mil quinhentos e noventa e um 

reais e noventa e seis centavos). Decisão inicial conforme ID 20045924. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 13123761, 

defendendo a regularidade da conduta e pugnou pelo julgamento 

improcedente do pedido. Impugnação conforme ID 13295891. Despacho 

saneador conforme ID 15067780, onde determinou que as partes se 

manifestassem quanto a necessidade de produção de provas, tendo o 

autor pugnado pela realização de audiência de instrução (ID 15508654) e 

o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 16173507) Pela 

decisão ID 20045924, foi designada audiência de instrução e julgamento, 

que ocorreu conforme termo ID 22931193. Memoriais do requerido 

conforme ID 23746578 e pelo autor no ID 24043020. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Dionel 

Miranda Carneiro em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, visando a desconstituição de uma fatura no valor de multa de 

R$ 1.295,98 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito 

centavos), emitida pela requerida a titulo de recuperação de energia, além 

de indenização a titulo de danos morais. O autor afirma que se mudou de 

sua residência e deixou a mesma desocupada, retornando para casa 

somente em junho de 2017, sendo surpreendido por uma fatura em agosto 

de 2017, incompatível com seu consumo e com a descrição de multa por 

recuperação de energia. Ao procurar a requerida, esta informou que a 

cobrança era lícita. Em contestação os requeridos afirmam que o sistema 

de medição havia sido adulterado, pois o sistema de medição estava com 

o lacre de aferição violado, de modo que defende que o autor não pagou 

integralmente pela energia consumida no período em que esta normalidade 

perdurou. Todavia, denota-se pelo histórico das faturas que o autor, 

depois que retornou à sua residência, sempre manteve a mesma média de 

consumo, e que o aumento deveu-se ao fato de que a casa estava 

desocupada e passou novamente a ter moradores. Tais alegações 

restaram comprovadas nos autos pelas provas produzidas, em especial a 

testemunhal que reafirmou a versão do autor. A testemunha Moacir Vieira 

de Carvalho, arrolada pelo autor, declarou em juízo que o autor passou 

cinco a seis anos longe da casa, que a casa ficou fechada. Que o tempo 

que ele saiu de lá a casa ficou fechada. Que sabe que foi cerca de cinco 

a seis anos atrás, mas não sabe precisar o tempo correto. Que a sua 

residência é do lado da casa do autor. Que hoje o autor mora lá 

novamente. Que a sua casa é a de numero quatro, e a de numero cinco é 

do autor. Que não conhece ninguém de nome Cristiane, que mora lá há 

trinta anos. Que não sabe das coisas do autor, que não entra em detalhe. 

Que só sabe que ele mudou de lá e a casa ficou fechada, mas não sabe 

pra onde ele mudou. Que o padrão fica tudo no mesmo poste. Que é uma 

caixa grande com um relógio diferente. Que o quadro fica fechado, 

segundo sabe, que só quem mexe é a Energisa. Que nunca viu ninguém 

mexer no quadro de energia. Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 

414/2010 da ANEEL. O art. 129 dispõe que: Artigo 129 - Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor” “§ 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a 

necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, 

a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. 

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 
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CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

cobrança da multa em virtude do alegado “recuperação de consumo” no 

valor de R$ 2.559,11 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e onze 

centavos), mostra-se indevida. No que tange aos danos morais, vejamos. 

Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três 

requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a 

existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois 

primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

No caso, o autor teve restrições em seu nome devido a imposição de multa 

(ID 15508657), obrigando-o a efetuar pagamento de fatura com valor 

excessivo. Embora os requeridos afirmem que a inscrição foi devida, não 

conseguiu o requerido se desincumbir da responsabilidade, visto que 

sequer apresentou contrato ou outro documento oficial que vinculasse a 

autora ao débito ora debatido. No momento em que foi intimado para 

informar se tinha outras provas a produzir, quedou-se inerte. Imperioso 

ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do 

dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. Destarte, 

tenho que patentes se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil 

que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora, ainda mais 

quando passa a cobrar dívida inexistente. Portanto, no caso em comento, 

todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão 

presentes. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Quanto 

a repetição do indébito, observa-se que o autor pagou a fatura 

contestada, visto que seu nome havia sido negativado pelo requerido, o 

que lhe causou mais prejuízos. Dessa forma deve ser procedida a 

devolução ao autor, em dobro, do valor pago. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA E 

PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Trata a lide em comento de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito interposto em face da 

Eletrobrás, diante cobranças decorrente de débitos em aberto das faturas 

das contas de energia elétrica de alguns meses do ano de 2007, 2008 e 

2009. Contudo, tal cobrança seria indevida posto que a Apelante fora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 346 de 900



condenada em Ação Civil Pública, a qual tramitou neste juízo, a não efetuar 

a cobrança dos meses de janeiro a novembro de 2007, dezembro de 2008 

e . 2. Alega a Autora/apelada que recebeu um aviso de cobrança 

decorrente de débitos em aberto das faturas das contas de energia 

elétrica de alguns meses do ano de 2008. Contudo, tal cobrança seria 

indevida posto que a Apelante fora condenada em Ação Civil Pública, a 

qual tramitou neste juízo, a não efetuar a cobrança dos meses de 

dezembro de 2008 e de janeiro a maio de 2009. 3. A Autora/apelada junta 

aos autos documentos comprobatórios de que efetuou o pagamento das 

faturas do período entre dezembro de 2007 e novembro de 2008 (fls. 

11/13) na qual vigorou a aludida liminar e que por este motivo tal cobrança 

seria indevida, autorizando a concessão da repetição do indébito e danos 

morais. 4. Assim, verificado a cobrança e o pagamento das faturas 

inexigíveis por decisão judicial, devida é a repetição do indébito. Anota-se, 

por oportuno, que a citada norma não exige a ocorrência de má-fé na 

cobrança, de forma que a configuração do engano injustificável já é 

suficiente para aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Por todo 

exposto, conheço do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos. 

(TJ-PI - AC: 00001993820138180083 PI, Relator: Des. Hilo de Almeida 

Sousa, Data de Julgamento: 20/06/2018, 3ª Câmara Especializada Cível) 

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. SISTEMA DE 

BANDEIRAS TARIFÁRIAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. CABIMENTO. I- É indevida a incidência de tarifa vermelha sobre 

as diferenças dos consumos faturados entre setembro e dezembro de 

2014 na unidade consumidora da recorrida, uma vez que as bandeiras 

tarifárias devem ser operacionalizadas pelas distribuidoras de energia 

elétrica somente partir de janeiro de 2015 (art. 6º, caput, da Resolução nº 

547/13 da ANEEL). II- Uma vez demonstrada a cobrança incorreta e o dolo 

da recorrente ao não observar o regramento aplicável à espécie, deve ser 

mantida a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente 

pagos pela consumidora (arts. 42 do CDC e 113, II, § 2º, da Resolução 

414/10 da ANEEL). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 

(TJ-GO - APL: 01965843320168090170, Relator: LUIZ EDUARDO DE 

SOUSA, Data de Julgamento: 06/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 06/09/2019) Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Dionel Miranda Carneiro em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. para: a) declarar a inexistência do debito ora 

debatido, determinando a baixa na restrição no nome do requerente b) 

Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) 

Condenar o requerido a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 2.591,96 

(dois mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), a 

titulo de repetição de indébito, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a 

partir do pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da 

citação. d) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015394-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL SILVA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015394-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ariel Silva Cabral em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 18/11/2017, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

13497922) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

13497818/13497922/13498124). Pela decisão (ID – 13821248) foi deferido 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Manifestação da 

parte requerida (ID – 15062330), requerendo habilitação nos autos. 

Conforme (ID – 15069732) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 15387914), alega à requerida a preliminar da alteração do polo 

passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo e o comprovante de residência 

em nome de terceiro, bem como manifestou favorável ao conteúdo do 

laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 15533583), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial 

realizado na central de conciliação. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Ariel Silva Cabral em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo e o comprovante de residência em nome de 

terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 
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vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 13498124). Acerca da ausência de comprovante de residência em 

nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido 

documento não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja 

vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação 

não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura 

na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em 

sendo a requerida residente nesta comarca não há que se falar em 

ausência do pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim 

ser a presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 10.125,00 (dez mil 

cento e vinte e cinco reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 

anexado (ID – 13497922), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

média (50%) em punho esquerdo e média (50%) em joelho direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável e para o joelho direito, o percentual incidente 

será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento) e, média em joelho direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e 

cinco por cento), equivalente a 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ariel Silva Cabral em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em punho esquerdo e joelho direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (18/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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da Capital GABINETE Autos nº 1013182-37.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ramon 

Monteagudo Laravia em desfavor de Euzébio Diniz Marques de Andrade. 

Sustenta que é diretor do site de notícias MidiaNews 

(www.midianews.com.br) e mediador de um grupo de discussão no 

aplicativo WhatsApp, denominado MIDIANEWS, que reúne mais de 250 

(duzentos e cinquenta) usuários cadastrados, sendo que o Requerido 

estava incluído entre os participantes. Alega que, o Requerido cometeu 

excessos em seus comentários, abusando de sua liberdade de expressão 

e assim ferindo as regras estabelecidas para a participação no referido 

grupo, não restando ao Requerente outra alternativa a não ser exercer 

seu papel moderador e excluir o Requerido do grupo MIDIANEWS. Informa 

que desde então, o Requerido tem se servido do aplicativo WhatsApp para 

lançar injúrias gratuitas e para difamar o Requerente perante terceiros em 

outros grupos, servindo-se de palavreado chulo e agressivo, ofendendo 

sua honra, dignidade, bom nome e reputação, construídas a duras penas 

após muitos anos de trabalho árduo, honesto e sério. Aduz que alguns de 

seus amigos têm encaminhado prints de tela de seus respectivos 

aparelhos celulares, que demonstram que os comentários maldosos têm 

se alastrado por outras comunidades das quais o Requerente não está 

participando, deixando claro o intuito doloso do Requerido de macular sua 

honra e dignidade perante a sociedade. Requer, diante dos fatos, a 

condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais)., a título de indenização por danos morais. Deu à 

causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e instruiu a inicial com 

os documentos comprobatórios. Proferido despacho inicial, conforme ID 

9331272, foi determinada a citação do requerido. O requerido foi citado, 

conforme AR recebido ID 9876039. Audiência de conciliação restou 

infrutífera ante o não comparecimento do requerido (termo ID 10607628). 

Decorrido o prazo para apresentação da defesa do requerido (certidão ID 

22807353), o autor manifestou-se conforme ID 15773306 pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Ramon Monteagudo Laravia em desfavor de Euzébio Diniz 

Marques de Andrade, visando a condenação do requerido por danos 

morais, em decorrência de injurias e difamações que o requerido vinha 

fazendo de seu nome, em grupos de WhatsApp. O requerido devidamente 

citado, não apresentou contestação conforme certidão ID 22807353, 

razão pela qual decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é 

unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir provas 

em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Não obstante a revelia da parte 

requerida, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, 

verifico que o pedido é parcialmente procedente, posto que pelas provas 

apresentados pela parte autora, onde constam as conversas veiculadas 

onde o requerido fez referencia ao autor. Conforme fls. 4 do documento ID 

6726103, o requerido afirma ser o autor “um vendável, pra ele só vale o 

extrato bancário, todos nóis sabemos que ele é um casa sem valor é sim 

com preço, infelizmente não é homem suficiente para debater isso” 

(8/10/2016). Às fls. 5 do documento ID 6726103., tem-se excerto de 

conversa tida no grupo “Isso é Whats” onde Euzébio declarou que: 

“Ramom parceiro quem tem é viado, rebaixar a teu nível jamais eu te exclui 

do g100 e quem remédio raivinha é bixa eu simplesmente sei da tua seara, 

não sou corno e nem corrupto, vivo do meu trabalho não preciso 

chantagear ninguém” Ás fls. 7 do mesmo documento, Euzébio afirma no 

mesmo grupo referindo-se ao autor que “Pensar o caraio este sujeito pega 

dinheiro de todo mundo e vem aqui posar de bom moço (...) Comigo não 

funciona (...) Conheço esse tipo de bandido de longe (...) Chantagem 

comigo não funciona (...) Picareta (...) Malandro (...) Safado” No grupo de 

WhatsApp denominado APRA, o requerido afirmou que “ Só tem espaço 

porque o tal jornalista Ramon é um vendável, pra ele só vale o extrato 

bancário, todo nóis sabemos que ele é um cara sem valor é sim com preço 

e isto tá claro, infelizmente não é homem suficiente para debater isso. (... ) 

se tem um assunto que o povo foge da cruz é falar da esposa de um 

renomado jornalista que foi assessora do então famoso Eder Morais, isso 

ninguém fala né” No documento ID 6726105, Euzébio refere-se ao autor 

como Extorquidor no grupo de WhatsApp Circuito MT, e ainda “O coitado 

do Ramon é um corno inconformado (...) A mulher dele foi assessora do 

Eder e parece que fez um bom trabalho” (...) Corno revoltado (...) Vai 

brigar com Eder Morais.” (...) Eder Morais come a mulher dele e descontar 

em mim?” Continuando no Documento ID 6726105, ainda no grupo Circuito 

Mt, Euzebio escreve: “Galera aqui do grupo quero deixar claro que não 

retiro uma virgula do que falei do extorquidor que pousa de dono de site, 

mais quero pedir desculpa para aquelas pessoas que possam terem se 

sentido ofendidas com algumas palavras que usei aqui, por ser 

conselheiro do grupo conheço as regras e normas” O caso em exame 

envolve uma intrincada relação entre a liberdade de pensamento e 

expressão e a proteção da imagem e a responsabilidade por denunciação 

caluniosa (artigos 5º, IV, V, X e XV e 2220, § 2º, da CF). Como se sabe, 

na ocorrência de conflitos de direitos fundamentalmente garantidos pela 

Constituição Federal, cabe ao magistrado sopesá-los no caso em 

concreto, já que nenhum deles possui natureza absoluta. Com efeito, “a 

liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma 

sociedade democrática e compreende não somente as informações 

consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também 

as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a 

Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de 

ideias e pensamento, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao 

diálogo”. (MORAES, Alexandre de Constituição do Brasil Interpretada e 

Legislação Constitucional 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2011 p. 129.) O 

requerido, todavia, extrapolou os limites da crítica e da livre manifestação 

do pensamento, com intenção de abalar a reputação do autor, com 

evidente intuito de ofendê-lo. Parte significativa dos usuários das redes 

sociais, inclusive whatsapp, não possui consciência da proporção a que 

podem chegar as publicações e comentários. Por sentirem-se, de um lado, 

protegidos e estimulados por estarem atrás de uma tela, cometem abusos 

em suas postagens. Porém, a sociedade atual se caracteriza por novas 

formas de se comunicar, reconfiguradas pela mediação feita pela internet, 

que amplia a voz de todos, efetivando a liberdade de expressão entre 

particulares, que antes se desenvolvia no “disse me disse” e nos 

comentários passados de “boca a boca”, de forma que a importância do 

que é falado nesses grupos acaba por ser majorada. No caso concreto, 

existe um agravante, os comentários foram feitos em grupos com cerca 

de 250 pessoas, em geral, jornalistas, profissionais da mesma área de 

atuação do autor. Nas conversas foi imputado ao autor ofensas à honra e 

à imagem, atingindo de forma lesiva a esfera jurídica da vítima. É 

importante ressaltar que existe uma linha tênue que separa opiniões 

tecidas com o animo de criticar sua postura profissional, sem contudo, 

imputar a ela crime, ou, daquelas que atacam diretamente sua vida 

pessoal. As conversas transcritas ultrapassaram em muito as criticas 

quanto à postura profissional do autor, afirmando que o mesmo recebe 

dinheiro pelas matérias, faz chantagem, além de afirmar que a esposa do 

autor mantinha uma relação extraconjugal, sem, contudo, apresentar 

qualquer prova. Dessa forma, como o requerido foi categórico ao imputar 

condutas ilícitas e que afetavam diretamente a esfera pessoal do autor, a 

sua honra subjetiva foi claramente afetada. Tais abalos ultrapassam, em 

muito o mero aborrecimento. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DECORRENTES DE ABALO À HONRA E À REPUTAÇÃO 

EM PUBLICAÇÃO NO WHATSAPP. Insurgência do réu contra sentença de 

procedência. Reforma parcial. Responsabilidade civil. Comentário 

depreciativo e ofensivo em grupo de whatsapp vinculando o autor com 

grupo criminoso. Abuso do direito de liberdade de pensamento e 

expressão. Indenização procedente, mas em valor reduzido, consideradas 

as peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 

10311177020168260506 SP 1031117-70.2016.8.26.0506, Relator: Carlos 

Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/02/2020, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/02/2020) APELAÇÃO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE SUPOSTA INFRAÇÃO 

PENAL. VIOLAÇÃO À BOA IMAGEM DA OFENDIDA. DIREITOS DE DEFESA 

DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. Trata-se na origem 

de ação de indenização por dano moral por ter sido a autora submetida à 

condição vexatória e humilhante por acusação de suposta prática de fato 

capitulado como crime de cárcere privado. Conforme se depreende dos 

autos, o policial militar foi acionado e, chegando ao local não constatou o 

fato mencionado nas acusações. A própria recorrida afirma que realmente 

falou de cárcere privado porque encontrou tudo trancado e não tinha 

conhecimento de que seu pai não queria vê-la, quando soube após pelo 

policial. Segundo o art. 953 do Código Civil em vigor, a indenização por 

injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas 

resulte ao ofendido. Força considerar que, conquanto o caso não tenha 

sido julgado na esfera penal, nada impede que o fato seja analisado 

diretamente no cível, para efeito de responsabilização, já que incidem 

também na hipótese os artigos 186, 187 e art. 927 daquele diploma legal. 

Assim, as levianas acusações da requerida acarretaram grave ofensa à 
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personalidade da recorrente, ao tornar público suposto fato tipificado em 

lei penal de cárcere privado, tanto que se chegou a propiciar a abertura 

preliminar de investigação criminal, quando foi necessário prestar 

esclarecimentos perante autoridade pública. No caso concreto, houve de 

fato uma agressão moral porque segundo conta dos autos a recorrente, 

em verdade, passou a cuidar do genitor, que, por motivos íntimos, não 

queria ver a recorrida. Assim sendo, entendo haver configurado dano 

moral na espécie de causa ora tratada. (...).. (TJRS, 

0149740-30.2011.8.19.0038 – APL – Des (a). MARCOS ALCINO DE 

AZEVEDO TORRES -Julgamento: 08/08/2018 – 27ª CÂMARA CÍVEL). 

(Grifei) O art. 953 do Código Civil de 2002, dispõe que a indenização por 

injúria, difamação ou calúnia reparará tanto o dano causado a honra 

subjetiva (auto estima do ofendido), quanto à honra objetiva (repercussão 

social da honra). Confira-se o referido dispositivo, in verbis: “Art. 953. A 

indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do 

dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não 

puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o 

valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.” 

Desse modo, havendo ofensa na esfera íntima do ofendido ou 

repercussão do fato, restará caracterizada a calúnia e, por via de 

consequência, o ato ilícito (artigos 186 1 e 187 2 do CC/02), gerando o 

dever de reparar o dano causado, na forma do art. 927 3 do CC/02. Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela bo -fé ou pelos 

bons costumes. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral é a “lesão a 

um bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a 

saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, 

vexame e humilhação à vítima” – Programa de Responsabilidade Civil – 2ª 

edição - Des. Sérgio Cavalieri. Para fixação do dano moral, o magistrado 

deve se pautar com parcimônia, razoabilidade e proporcionalidade para 

determinar o valor da compensação econômica, vedando o enriquecimento 

sem causa para uma das partes e aplicando o critério pedagógico-punitivo 

com justeza para a outra. O valor da indenização por dano moral, não 

obstante o caráter reparatório, aliado ao caráter punitivo e pedagógico que 

devem nortear tais condenações, deve preservar proporcionalidade a 

extensão e repercussão do fato danoso. Neste aspecto, a indenização 

representa compensação capaz de amenizar a ofensa à honra, com o 

sofrimento psicológico que atentou contra a dignidade da parte, e o seu 

valor arbitra-se conforme as circunstâncias de cada conflito de 

interesses. Neste sentido, deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que venha constituir-se enriquecimento sem causa, com 

manifesto abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação, como também não pode ser tão módica a ponto de deixar o 

ofensor confortável a reincidir na conduta ofensiva, devendo ter 

repercussão suficiente em seu patrimônio que o faça refletir para evitar a 

realização de novos danos em casos análogos. Desse modo, a quantia de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) revela-se razoável, proporcional e de 

acordo com as nuances do caso concreto. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ramon 

Monteagudo Laravia em desfavor de Euzébio Diniz Marques de Andrade, 

para condenar o requerido ao pagamento do valor a titulo de danos morais 

em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios se seus 

advogados que fixo em 15% do valor atualizado da causa. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032277-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Francisco Alax Bacelar dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 02/09/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 10333027) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID –10333027; 10333034. Pelo despacho (ID – 10373855), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

11486825) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11368105), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 14805663), reiterando os 

termos da exordial e concordando com o laudo pericial acostado. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Francisco Alax 

Bacelar dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 
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ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista o 

documento de id 10333034 e, que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 10333027, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 11486825) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Francisco Alax Bacelar dos Santos em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (02/09/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021887-24.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Evilásio Moura Mendes Junior opôs Embargos de Declaração da sentença 

ID 21946300, que julgou extinta a presente ação. Sustenta que não 

concorda com a extinção por desídia, alegando que não concorda com o 

fundamento da decisão. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos 

de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, 

obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos vislumbro que não prosperam os argumentos 

trazidos pelo embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos 

não está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os 
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fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Assim, não há que se falar em omissão ou 

contradição, uma vez que o embargante pretende tão somente a 

rediscussão da matéria a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que 

não é possível em sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido tem 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos e mantenho integralmente a sentença ID 

21946300. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021242-33.2016.8.11.0041
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RUBIA APARECIDA FRANTZ OAB - MT7929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021242-33.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória proposta por 

Condomínio Edifício Maison Gabriela em desfavor da STM – Construção e 

Incorporadora Ltda. – EPP. As partes formularam acordo conforme ID 

27403519 e 27373429, requerendo a homologação do mesmo e a extinção 

do processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes conforme ID 27403519 e 27373429, via 

do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o 

presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 

487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios uma vez que o 

acordo homologado já dispôs sobre o tema. Expeça-se o competente 

alvará para levantamento, no caso de pagamento voluntario pelas partes. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Defiro o pedido ID 28332082 e determino a 

expedição de alvará para o levantamento de 50% dos honorários periciais, 

na proporção de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), devendo o valor 

ser levantado por Marciane Prevedello Curvo (CPF: 796.288.181-04, 

Banco Bradesco S/A, agência 5426-7, conta corrente 16564-6). P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021242-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON GABRIELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

RUBIA APARECIDA FRANTZ OAB - MT7929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021242-33.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória proposta por 

Condomínio Edifício Maison Gabriela em desfavor da STM – Construção e 

Incorporadora Ltda. – EPP. As partes formularam acordo conforme ID 

27403519 e 27373429, requerendo a homologação do mesmo e a extinção 

do processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes conforme ID 27403519 e 27373429, via 

do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o 

presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 

487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios uma vez que o 

acordo homologado já dispôs sobre o tema. Expeça-se o competente 

alvará para levantamento, no caso de pagamento voluntario pelas partes. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Defiro o pedido ID 28332082 e determino a 

expedição de alvará para o levantamento de 50% dos honorários periciais, 

na proporção de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), devendo o valor 

ser levantado por Marciane Prevedello Curvo (CPF: 796.288.181-04, 

Banco Bradesco S/A, agência 5426-7, conta corrente 16564-6). P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036381-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFEITO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036381-20.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Imotivada c/c Cobrança de 

Valores ajuizada por Efeito Representação Comercial EIRELI em desfavor 

de AREZZO Ind. e Com. S/A. As partes formularam acordo conforme ID 

29076201, requerendo a homologação do mesmo e a extinção do 

processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 29076201, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado 

já dispôs sobre o tema. Expeça-se o competente alvará para 

levantamento, no caso de pagamento voluntario pelas partes. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010839-68.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010839-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Telefônica Brasil S.A (Vivo S.A) opôs Embargos de Declaração da 

sentença ID 19937084, que julgou parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial Sustenta que não concorda com o julgamento, visto 

que a contratação dos serviços pela autora restou demonstrado nos 

autos pelas tabelas sistêmicas acostadas. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC. No caso dos autos vislumbro que não prosperam os 

argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Assim, não há que se falar em omissão ou 

contradição, uma vez que o embargante pretende tão somente a 

rediscussão da matéria a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que 

não é possível em sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido tem 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos e mantenho integralmente a sentença ID 

19937084. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo 

autor, aguarde-se o transito em julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016757-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE MAUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO ALBANO BESERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016757-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio do Edifício Barão 

de Mauá em desfavor de Florentino Albano Beserra. As partes formularam 

acordo conforme ID 30378288, requerendo a homologação do mesmo e a 

extinção do processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

30378288, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios uma 

vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. Expeça-se o 

competente alvará para levantamento, no caso de pagamento voluntario 

pelas partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035032-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA OAB - MT14610-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DA ROSA RONCATTO OAB - RS117752 (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035032-79.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de 

Danos ajuizada por Grande Oriente do Estado de Mato Grosso em 

desfavor de Telefônica Brasil Móvel – Vivo S/A. As partes formularam 

acordo conforme ID 30548325, requerendo a homologação do mesmo e a 

extinção do processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

30548325, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios uma 

vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. Expeça-se o 

competente alvará para levantamento, no caso de pagamento voluntario 

pelas partes. Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011522-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011522-08.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Fabio Santos da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 20/06/2015, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 6079701), que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 
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condenada a indenizá-lo no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) em decorrência de sua invalidez. Com a 

i n i c i a l  v i e r a m  o s  d o c u m e n t o s  ( I D  – 

6079667/6079674/6079682/6079688/6079695/6079698/6079701/6079705/

6079713/6079720). Pela decisão (ID – 7289123) foi deferido os benefícios 

da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Manifestação da parte requerida 

(ID – 9389118) requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no 

(ID – 9597050), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 9661384), suscitou a requerida em sede de preliminar à 

alteração do polo passivo da ação e da falta do laudo do IML. A parte 

autora impugnou a contestação (ID- 9772462), reiterando os termos da 

exordial. Manifestações das partes (ID – 14741211 e 14890556) com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Fabio Santos da Silva 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de preliminar a alteração do 

polo passivo da ação e da falta do laudo do IML. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Certidão de Ocorrência (ID – 

6079701/6079705/6079713), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

audiência de conciliação (ID - 9597050) atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em membro inferior esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/06/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 
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cinquenta centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), conforme (ID – 6079698 e 14890565), resta um saldo a 

receber equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Fabio Santos da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais DPVAT S/A 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (20/06/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observados as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001564-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANE RIBAMAR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

AMILSA MARTINS FARIAS DE ALMEIDA (REU)

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001564-95.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer decorrente da Não 

Transferência do Veículo c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por 

Osvane Ribamar Ramos em face de Autocampo Comércio de Veículos 

Ltda., Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Amilsa Martins 

Farias de Almeida. Sustenta o autor que, era proprietário do veículo 

Chevrolet S10, placa NRU 3188, sendo que, em agosto do ano de 2015, 

contatou a requerida Autocampo Comércio de Veículos Ltda., com a 

finalidade de substituir o veículo. Aduz que após as negociações, adquiriu 

o veículo CR-V, pelo valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), 

entregando o veículo Chevrolet S10 para a concessionária, como parte do 

pagamento e, logo em seguida, o mencionado veículo foi vendido para a 

requerida Amilsa Martins Farias de Almeida. Relata que mesmo após 

entregando o veículo para a concessionária e esta revendendo para a 

terceira requerida, não ocorreu a transferência do veículo para a mesma, 

motivo pelo qual o autor vem recebendo inúmeras infrações de trânsito. 

Diante do exposto requer o julgamento procedente da ação, a fim de que 

seja determinando que a requerida efetive a transferência do veículo e a 

dívida deste advinda para seu nome, condenando os requeridos, ainda, ao 

pagamento dos danos materiais evidenciados, condizentes aos encargos 

fiscais e multas administrativas já consumadas, bem como aquelas que 

eventualmente surgirem no decorrer desta lide, ocasionadas pelas 

Requeridas em virtude da inércia de transferência de titularidade do bem e 

uma indenização por danos morais. Deu à causa o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Decisão ID 4755263, indeferiu o pedido de tutela de 

urgência requerido pelo autor. Citada a requerida Autocampo Comércio de 

Veículos Ltda. apresentou contestação conforme ID 8233718, suscitando, 

em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva. Impugnação à 

contestação conforme ID 9906435. Os requeridos Consórcio Nacional 

Honda e Amilsa Martins Farias de Almeida, mesmo devidamente citados, 

deixaram de manifestar no presente feito. O autor pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 18675160). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

decorrente da Não Transferência do Veículo c/c Reparação por Danos 

Morais ajuizada por Osvane Ribamar Ramos em face de Autocampo 

Comércio de Veículos Ltda., Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda. e Amilsa Martins Farias de Almeida. Sustenta o autor que, no final do 

ano de 2015, entregou o seu veiculo Chevrolet S10, placa NRU 3188 como 

parte de pagamento a requerida Autocampo Comércio de Veículos Ltda., 

pela compra de um outro automóvel, um CR-V Aut. 4x2. O seu veiculo S10 

foi vendido para a requerida Amilsa Martins Farias de Almeida tendo 

providenciado toda documentação para a transferência do veiculo, 

inclusive pagando a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), cujo 

protocolo de entrega está datado de 15/10/2015. No ano de 2016, passou 

a receber multas por infrações posteriores a venda do veiculo, ocasião 

em que fora constatado que mesmo após um ano o veiculo não havia sido 

transferido, e ainda, a Consorcio Nacional Honda lançou um gravame 

devido ao financiamento realizado por Amilsa Martins Farias de Almeida. 

Em seu nome existe o débito de IPVA, referente ao ano de 2016, no 

importe de R$ 1.284,14 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e quatorze 

centavos), e no DETRAN/MT, existe R$ 787,45 (setecentos e oitenta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos) de débito, que correspondem a 9 

(nove) multas de infrações de diversas categorias, entre transitar em 

velocidade superior ao limite permito, transitar sem o uso de cinto de 

segurança e avançar o sinal vermelho, todas cometidas pela Requerida 

Amilsa. Inconteste a ilegalidade na conduta das requeridas, visto que fora 

juntado a inicial protocolo que comprova a entrega de documentação 

necessária à transferência, contra a qual os requeridos sequer se 

insurgiram, apenas afirmaram que adotaram os procedimentos corretos. 

Conforme cediço, a lei material civil atribui, de forma expressa, 

responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano à esfera 

jurídica de outrem. São, pois, elementos necessários à configuração da 

responsabilidade civil, a ilicutude da conduta, o resultado danoso e o nexo 

de causalidade entre ambos. O Código de Processo Civil determina: Art. 

333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Destarte, em fiel observância ao devido 

processo legal, à autora da ação incumbia provar os fatos constitutivos do 

direito invocado, o que realizou a contento visto que há prova que o 

veiculo estava livre de ônus a época da transferência do bem, e, há prova 

que entregou o documentos necessários e pagou a taxa de transferência. 

Estando o veículo em nome da autora, e, na ausência das provas 

necessárias a prova da responsabilidade das requeridas, as multas e a 

anotação de novo financiamento foram, irregularidades das requeridas. 

Os requeridos não comprovaram a entrega do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, bem como 

de suposto documento de que o terceiro adquirente teria se 

responsabilizado em efetuar a transferência da titularidade. Restou 

incontroverso que Amilsa Martins Farias de Almeida não transferiu para si 

a propriedade do veículo em tela junto ao órgão de trânsito e, tampouco, o 

consórcio, ao aprovar o financiamento não se atentou que o carro ainda 

permanecia em nome de terceiro, impondo-lhe o gravame, resultando na 

permanência do nome do autor como proprietário do bem, causando-lhe 

dano. In casu o dano moral é in re ipsa decorrendo do próprio fato. 

Evidente que a ausência de transferência de titularidade do veículo e ver 

seu nome em multas, e anotações no DETRAN e Secretaria de Fazenda, 

devido a veículo que não mais lhe pertencia, causou aflição, angústia, 

frustração e aborrecimentos ao autor, passível de indenização por dano 

moral, pois ultrapassado o mero dissabor no trato das relações sociais, 

importando em desrespeito ao princípio da dignidade humana e, como tal, 

atingindo os direitos à personalidade do qual integra este. Em relação ao 

quantum a ser fixado, a indenização pelo dano moral deve buscar a sua 
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dupla finalidade: a retributiva e a preventiva. Justamente por isso, a 

quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica 

do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito 

praticado e inibi-lo de repetir o comportamento anti-social, bem como de 

prevenir a prática da conduta lesiva por parte de qualquer membro da 

coletividade. De outra parte, a jurisprudência recomenda, ainda, a análise 

da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da 

ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento à 

mensuração do dano e de sua reparação. Compete ao juiz, ao usar do 

livre arbítrio na fixação da indenização por dano moral, de valor 

inestimável, determinar quantia suficiente para minorar o sofrimento do 

pleiteante, sem concorrer para o enriquecimento sem causa considerando, 

para tanto, as condições das partes, o nível social, o prejuízo sofrido e a 

intensidade da culpa. Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme 

em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da 

indenização. Nesse sentido, a lição de Cavalieri Filho, afirmando que: “ 

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente 

tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o 

princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não 

há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente 

possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento 

sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro 

ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola 

norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o 

critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de 

modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é 

necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos 

que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os 

fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” Considerando as peculiaridades do caso em questão, os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor 

deve ser fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) a ser atualizado, 

monetariamente, a partir da data do seu arbitramento, valor suportável pela 

requerida, suficiente para minorar o sofrimento do autor, sem concorrer 

para o enriquecimento sem causa. Quanto aos danos materiais, observo 

que as multas não foram pagas e os débitos do IPVA ainda se encontram 

em aberto, não se podendo precisar, ao certo, se até o momento são 

somente essas as únicas dívidas existentes referentes ao veículo, 

devendo ser quitadas e apuradas em fase de liquidação de sentença. 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer decorrente da Não 

Transferência do Veículo c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por 

Osvane Ribamar Ramos em face de Autocampo Comércio de Veículos 

Ltda., Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Amilsa Martins 

Farias de Almeida, a fim de condenar as partes requeridas, solidariamente: 

a) A proceder a transferência do veiculo, no prazo de 15 (quinze) dias do 

transito em julgado, dando baixa no gravame registrado em nome do autor. 

b) A quitação das multas e IPVA em aberto, apurando-se os danos 

materiais, em fase de liquidação de sentença. c) Ao pagamento de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-M, a contar do presente arbitramento, na 

forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação. d) Ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. Transitado em 

julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020056-38.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral 

proposta por Kelly Cristina Martins de Almeida em desfavor de Pop Internet 

Ltda. Sustenta a parte autora na inicial que teve seu nome inscrito em 

órgão de restrição de crédito, qual seja, SERASA, por contrato que não 

reconhece. Informa que se trata de uma negativação indevida. Requer o 

julgamento procedente da ação para declarar inexistente qualquer débito 

do requerente com a requerida, condenando a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Decisão inicial conforme ID 8698751, que 

determinou a retirada da anotação no nome da autora. Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 10576988, alegando a inexistência 

de ato ilícito imputável ao contestante, inexistência de dano e sua 

comprovação e nexo de causal. Impugnação conforme ID 12120011. 

Saneado o feito, conforme ID 17835719, as partes foram intimadas para 

manifestar interesse na produção de outras provas, tendo somente a 

autora se manifestado no ID 19002838, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano 

Moral proposta por Kelly Cristina Martins de Almeida em desfavor de Pop 

Internet Ltda A visando a declaração de inexistência do débito; bem como 

a condenação dos requeridos em danos morais, e custas e honorário 

processuais. Nos termos do art. 355, passo ao julgamento antecipado do 

feito, uma vez que o feito prescinde de produção de outras provas, por se 

tratarem de matéria de fato. Da análise dos autos, constata-se que a parte 

requerida efetua cobranças da parte autora referente a suposta 

contratação que não foi comprovada pela parte requerida. Embora os 

requeridos afirmem que a inscrição foi devida, não conseguiu o requerido 

se desincumbir da responsabilidade, visto que sequer apresentou contrato 

ou outro documento oficial que vinculasse a autora ao débito ora debatido. 

No momento em que foi intimado para informar se tinha outras provas a 

produzir, quedou-se inerte. Imperioso ressaltar que existe entre as partes 

típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de 

consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. 

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na 

prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de 

serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste 

último, independentemente da existência de culpa. Destarte, tenho que 

patentes se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este 

praticou, já que provocou o abalo à parte autora, ainda mais quando passa 

a cobrar dívida inexistente. Portanto, no caso em comento, todos os 

requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes, 

ante a inexistência de qualquer débito pretérito. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - 

QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a 

especificação da produção de provas, o requerido quedando-se silente, 

não há o que se falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as 

provas elencadas nos autos dão conta da desnecessidade de provas 

outras para esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a 

apelante do ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da 

apelada nos cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos 

morais é medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos 

morais. O protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, 

neste contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta 

forma, a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por 

dano moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral 

proposta por Kelly Cristina Martins de Almeida em desfavor de Pop Internet 

Ltda. para: a) Confirmar a liminar deferida. b) condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021939-54.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

e Repetição de Indébito proposta por Deolinda da Silva Campos em 

desfavor de Banco do Brasil S/A. Sustenta a parte autora que ao conferir 

o seu extrato bancário, observou a existência de um desconto no valor de 

R$ 491,11 (quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos), em 84 

prestações, referente a um empréstimo no valor de R$ 13.468,04 (treze mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), contraído com a 

parte requerida, todavia, alega que desconhece a origem do valor, de 

maneira que o desconto é indevido. Acrescenta que os descontos 

indevidos ocorrem desde o ano de 2011, já tendo efetuado o pagamento 

referente a 62 (sessenta e duas) parcelas, totalizando o valor de R$ 

30.448,82 (trinta mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos). no entanto, informa que não houve a contratação do 

empréstimo ou o recebimento do valor. Requer o julgamento procedente do 

pedido a fim de que seja declarado inexistente o débito referente ao 

empréstimo não contratado; condenando o requerido ao pagamento de 

repetição do indébito no valor de R$ 60.897,64 (sessenta mil oitocentos e 

noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) e indenização a título 

de danos morais sofridos pela Autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) Deu a causa o valor de R$ 80.897,64 (oitenta mil oitocentos e 

noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos). Decisão ID 4493735, 

concedeu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo autor para que 

que a parte requerida suspenda os descontos que estão sendo realizados 

na conta corrente da parte autora, referente ao empréstimo realizado no 

valor de R$ 13.468,04 (treze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e 

quatro centavos) Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

5777737, impugnando a assistência judiciaria gratuita concedida a parte 

autora, requerendo, no mérito, o julgamento improcedente do pedido. 

Impugnação à contestação conforme ID 6087343. O feito foi saneado 

conforme ID 11977262. Tendo o autor apresentado extratos bancários da 

conta da autora (ID 14231960) e a parte autora se manifestou conforme ID 

14496172, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de 

Indébito proposta por Deolinda da Silva Campos em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. A relação existente entre as partes é de consumo, logo, aplico 

ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já deferida, 

prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Da análise dos autos, constata-se que 

cada parte requerida cobra da parte Autora a importância de R$ 13.468,04 

(treze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), 

referente a um empréstimo feito online. A parte autora não reconhece a 

dívida em questão. Embora os requeridos afirmem que a parte autora 

firmou o contrato que deu origem ao débito, ou seja, não conseguiu 

comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. Em ações da 

espécie, onde o consumidor não reconhece a origem da cobrança em 

face de si deduzida, tenho entendido que o encargo probatório quanto à 

existência concreta da relação jurídica que supostamente justificaria a 

conduta do pretenso credor é do fornecedor de bens e serviços, não em 

razão da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, porque regra de instrução que deve ser decretada de antemão pelo 

juiz, mas, sim, pelo fato da impossibilidade material da construção de prova 

negativa. Ou seja, não tinha o consumidor como comprovar que não 

contratou os serviços do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Contudo, a requerida não se 

desincumbiu de seu ônus. Não foi juntado aos autos um documento, 

sequer, que comprova o recebimento na conta corrente da autora do valor 

de R$ 13.468,04 (treze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro 

centavos). Como já dito, existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. A requerida, como se sabe, é responsável 

objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor em virtude de 

fraudes, presumindo-se o risco inerente da atividade. A respeito: " (...) 4. 

Declaração de inexistência de contratação e desconstituição da dívida que 

se impõe, ante à ausência de documentação a confirmar o vínculo jurídico 

entre as partes, havendo indicativos palpáveis de fraude praticada por 

terceiros, a afastar a legitimidade do protesto realizado (fl.11/13) e da 

restrição de crédito em nome da autora (fl. 13). 5. A requerida não se 
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cercou dos cuidados necessários que toda empresa deve ter a fim de 

evitar eventual utilização dos dados do consumidor por terceiro de má-fé, 

o que nos dias atuais deve ser conduta obrigatória em vista dos mais 

variados tipos de golpes que diariamente são aplicados no mercado. 

Todavia, inobstante possível fraude, deve a ré responder pela 

inobservância das cautelas necessárias à contratação, sendo 

inadmissível a realização ilícito da ré, ao contratar sem se certificar da real 

identidade daquele que se apresenta como consumidor, dá ensejo ao dano 

moral in re ipsa, sendo desnecessária sua confirmação ante os efeitos 

nefastos que do próprio apontamento advém. 7. Quantum mantido no valor 

de R$7.880,00 posto que de acordo com os valores usualmente adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005901137, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 31/05/2016) Isto posto, inexistente a relação 

contratual entre os litigantes, inconteste a falha na prestação do serviço 

pelo requerido decorrente de contratação por fraude de terceiro, bem 

como a cobrança injusta de valores. Nesta senda, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de 

serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. E mais, o Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que “as 

instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados 

por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, 

abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante 

fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. [...].” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 

Nesse cenário, sob qualquer enfoque, seja do direito civil, seja do 

consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, de forma que 

somente à vista da exclusão de conduta, nexo causal ou dano é que se 

poderia falar em elisão do dever indenizatório. A ação de terceiros, no 

caso, não elide a causalidade, por se tratar de risco e responsabilidade 

inerente à atividade de exploração econômica do fornecedor, aplicando-se 

o brocardo jurídico segundo o qual quem aufere o bônus deve também 

arcar com o ônus - teoria do risco-proveito. Assim, não comprovada a 

contratação ou fruição do serviço pelo consumidor (fato excludente da 

conduta), ou outra hipótese de nexo causal, deve-se perquirir acerca da 

ocorrência dos possíveis danos decorrentes, sendo que, em casos da 

espécie, há firme entendimento jurisprudencial no sentido de que os 

descontos indevidos, originada de relação obrigacional declarada 

inexistente, é suscetível de causar prejuízo moral ao sujeito, sendo que, 

nestas hipóteses, o dano decorre do fato em si mesmo, prescindindo de 

prova objetiva, ou seja, in re ipsa. Em conclusão, reputo presente a 

responsabilidade civil, em razão dos descontos indevidos de valores, já 

que não restou comprovada a existência contratação feita pela autora, 

impondo-se, neste caso, a compensação pelo dano moral daí decorrente. 

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS 

INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de 

empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a 

realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas 

quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à 

condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir 

para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se 

evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. 

Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 

28/04/2011) Quanto a fixação do quantum indenizatório, cumpre ressaltar 

que a reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da 

dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. 

Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória 

soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que 

assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação 

econômica do causador do dano. A indenização deve ter para a vítima um 

efeito de terapia, quando não para cessar em definitivo, pelo menos para 

amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é 

necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes 

comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como 

brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz 

sequela psicológica que nunca cicatriza. O quantum indenizatório de dano 

moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de 

enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do 

agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, 

às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade 

econômica do ofensor. De uma forma ou de outra, para que se modifique 

em grau de recurso o quantum indenizatório, via de consequência 

modificando a decisão do magistrado que está próximo aos 

acontecimentos e às partes, é necessário que a indenização se mostre 

manifestamente exagerada ou irrisória, distanciando-se das suas 

finalidades. No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais) é suficiente para reparar o dano causado, sem 

gerar enriquecimento ilícito à autora, estando este valor dentro dos 

parâmetros citados. Quanto ao pedido de repetição do indébito, da análise 

dos autos, em especial dos documentos aportados, tenho que razão 

assiste ao autor , pois logrou êxito em comprovar o alegado, 

especialmente quanto ao fato de ter pago a quantia total de R$ 30.448,82 

(trinta mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) 

por um empréstimo que não usufruiu e por isso, faz jus a restituição dos 

valores pagos. O montante deve ser restituído em dobro conforme 

balizado art. 42, parágrafo único, do Código e Defesa do Consumidor, 

resultando assim no valor de R$ 60.897,64 (sessenta mil oitocentos e 

noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos)a ser restituído. Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por Deolinda da Silva 

Campos em desfavor de Banco do Brasil S/A para: a) Declarar a 

inexistência de débito objeto da lide, no valor de R$ 13.468,04 (treze mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos). b) Tornar 

definitiva a liminar concedida, c) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos) reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ). d) Condenar o requerido a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 60.897,64 (sessenta mil oitocentos e noventa 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), a titulo de repetição de 

indébito, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do pagamento e 

acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da 

sucumbência mínima da autora, condeno o requerido, com a totalidade do 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019353-44.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Gerson Felisberto da Silva em face de Porto Seguro 
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Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 11/01/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 3651117) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

d o c u m e n t o s  ( I D  – 

3647621/3647638/3647649/3651092/3651097/3651111/3651117/3651124/

3651131). Pela decisão (ID – 4447778) foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Manifestação da parte requerida 

(ID – 4673655), requerendo a habilitação nos autos. Na contestação (ID – 

4850786), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da 

ação e a carência da ação- falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. A parte autora 

manifestou-se em impugnação (ID – 4901728), reiterando os termos da 

exordial. Conforme consta no (ID – 7323431), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Manifestações das partes (ID – 15028942 e 15130473), com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Gerson Felisberto da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação e a carência da ação- falta de interesse de agir em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve o pagamento administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação eis que mesmo requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez que se busca 

receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa forma 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos). A autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ID – 3651117 e 3651124), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em audiência de conciliação (ID - 7323431) atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média 50% em punho 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/01/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 
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0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Considerando que a parte requerente já recebeu administrativamente o 

valor R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), não resta saldo a receber, levando em consideração o grau de 

sua invalidez, conforme laudo pericial (ID – 7323431). Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da Diferença de Seguro 

Obrigatório - DPVAT movida por Gerson Felisberto da Silva em face do 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com fulcro no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, uma vez que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se 

dentro de cinco anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer 

tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012370-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012370-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Pan Partners Administração Patrimonial LTDA e Brasil Central Engenharia 

LTDA opuseram Embargos de Declaração da sentença ID 23973093, que 

julgou Improcedente dos Embargos à Execução. Sustenta a Pan Partners 

Administração Patrimonial LTDA (ID 24303311) questiona a fundamentação 

utilizada, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Por sua 

vez a Brasil Central Engenharia LTDA (ID 24293600) alegou obscuridade 

constante no percentual de condenação em honorários de sucumbência e 

contradição constante no último trecho da sentença: “levando em 

consideração os valores pagos pela parte executada e reconhecida 

nestes autos”, pois nos presentes autos não foi reconhecido nenhum 

valor pago pela parte Executada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for 

necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso das alegações feitas pela Brasil 

Central Engenharia LTDA, ante a existência de erro material e obscuridade 

na decisão, ACOLHO as alegações. Assim sendo, onde se lê: Com estes 

fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO proposto por Pan Partners Administração Patrimonial LTDA 

interpôs o presente Embargos à Execução em desfavor de Brasil Central 

Engenharia LTA, uma vez que não restou demonstrado que houve 

excesso na execução. Condeno a embargante ao pagamento das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor dos embargos. Transitado em julgado, traslade cópia desta 

decisão, certificando o desfecho dos embargos nos autos principais, 

prosseguindo-se na execução, devendo o exequente acostar aos autos 

tabela atualizada do débito, levando em consideração os valores pagos 

pela parte executada e reconhecida nestes autos. Leia-se: Com estes 

fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO interpostos por Pan Partners Administração Patrimonial LTDA 

em desfavor de Brasil Central Engenharia LTA, uma vez que não restou 

demonstrado que houve excesso na execução. Condeno a embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Transitado em julgado, traslade cópia desta decisão, certificando o 

desfecho dos embargos nos autos principais, prosseguindo-se na 

execução, devendo o exequente acostar aos autos tabela atualizada do 

débito. No caso dos Embargos opostos por Pan Partners Administração 

Patrimonial LTDA, não prosperam os argumentos trazidos pelo 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Assim, 

não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que o 

embargante pretende tão somente a rediscussão da matéria a fim de 

adequá-la ao seu entendimento, o que não é possível em sede de 

Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO 

DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos opostos por Pan Partners Administração 

Patrimonial LTDA e mantenho a sentença ID 23973093, com as alterações 

decorrentes do acolhimento dos Embargos opostos por Brasil Central 

Engenharia LTDA. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016135-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016135-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Paulo Sergio Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 19/12/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 
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(ID – 7321086) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

7321071/7321081/7321086/7321094/7321099/7321102). Pela decisão (ID 

– 7322632) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 9973932), requerendo a 

habilitação nos autos. Na contestação (ID – 10063218), alega à requerida 

a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

Conforme consta no (ID – 10083808), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. A parte autora manifestou-se em impugnação (ID – 

10352693), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou ser 

favorável ao laudo realizado em audiência de conciliação. Manifestações 

das partes (ID – 14788286/14853638), com relação ao laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se da 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Paulo 

Sergio Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque está juntado (ID – 7321102). Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Ficha Clínica (ID – 7321086/7321094/7321099), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em audiência de conciliação (ID - 

10083808) atestou que “o periciado apresenta invalidez permanente 

completa (100%) em “olho” direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no olho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente completa no “olho” direito, em 

um grau de 100% (cem por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 100% (cem por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 
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MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Paulo Sergio Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente completa no olho direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (19/12/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042084-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0018818A (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERRARESI (EXECUTADO)

FERRARESI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da citação dos Executados conforme 

certidão do meirinho, bem como, a manifestação dos Executados nestes 

autos, e, ainda, quanto à distribuição dos Embargos à Execução PJE n. 

1008261-30.2020.8.11.0041. Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025523-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EXECUTADO)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EXECUTADO)

APOLUS ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nestes autos quanto à citação de todos os 

Executados, bem como, tomar ciência quanto a distribuição dos Embargos 

à Execução PJe 1008448-38.2020.8.11.0041. Cuiabá-MT, 27 de março de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025523-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EXECUTADO)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EXECUTADO)

APOLUS ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

tomar ciência quanto a distribuição dos Embargos à Execução PJe 

1008450-08.2020.8.11.0041. Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008180-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008180-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA DOS ANJOS MARQUES 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Inicialmente, tenho que a inicial foi interposta em face de um 

contrato de financiamento de um veículo IX 35 ano 2012 em 48 parcelas de 

R$1.369,99 do total de R$65.759,52, portanto, evidente que a renda 

apresentada não seria suficiente para suportar dito contrato, bem como, 

as demais despesas decorrentes da vida da autora. Assim, ante o pedido 

de desistência e a sentença extintiva, deixo de determinar o recolhimento 

das custas processuais, no entanto, não vinculo a concessão de justiça 

gratuita, posto que ingressada com nova ação, tais despesas serão 

devidas. Destarte, remetam-se os autos ao arquivo conforme sentença de 

ID. 29652450. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006956-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERNANDES PAPAZIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT12710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006956-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CAROLINA FERNANDES 

PAPAZIAN REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito Danos 

Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por Carolina Fernandes Papazian 

em face de Banco BMG S/A. Vislumbro dos autos que a Requerente 

informou ter celebrado um contrato de empréstimo consignado no ano de 
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2012, entretanto constato que foram apresentadas folhas de pagamento 

completas dos anos de 2015 a 2018 (ID. 29346865, 29346866, 29346867, 

29346869) e, de forma incompleta a dos anos de 2013 (ID. 29346864) e 

2019 (ID. 29346871 e 29346873), não demonstrando desta forma que os 

abatimentos em seu salário foram contínuos e iniciaram no ano do pacto. 

Assim, intimo a Autora para no prazo de 15 dias, sanar a irregularidade 

apontada acima, sob pena de extinção. Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a Requerente via correio com aviso de 

recebimento, no endereço da procuração de ID. 29344516, para cumprir a 

determinação acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. Por 

fim, intimo a autora para esclarecer quanto a os documentos ID. 29346856 

– pág. 01/09, visto referir-se a terceiro estranho a lide. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007043-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007043-64.2020.8.11.0041. AUTOR: CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Tendo em vista o valor do veículo e das 

parcelas R$1.629,02 concedo ao autor a comprovação de incapacidade 

financeira, principalmente, a mudança dessa, da época da compra do bem, 

para os dias de hoje e/ou proceda o recolhimento das custas processuais, 

tudo sob pena de extinção. Tratam os autos de Ação Comum com Pedido 

de Tutela de Evidência, objetivando o Autor em tutela de urgência que o 

Réu suspenda a restrição inserida em seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito, a autorização para depositar em juízo as parcelas vencidas no 

valor incontroverso e a manutenção na posse do bem, sem demonstrar 

que sofreu algum impedimento por parte do Banco para não efetivação 

dos pagamentos. Ademais, mister se faz considerar que, em que pese o 

requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato objeto de 

revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, 

posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de 

ilidir a sua mora e de consequência afastar os atos pertinentes da 

Instituição Financeira. Desta feita, o que concerne ao pleito de 

consignação em juízo do valor, há de se ter em vista, no entanto, que 

consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: “§ 2o Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Desta feita, 

compete à parte, não obstante o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas 

em contrato para manutenção na posse do bem. Isso porque, consoante 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, 

tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Destarte, CITE-SE a parte ré, 

via correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação 

dentro do prazo legal, salientando a audiência de conciliação disposta no 

art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de retorno das atividades 

do Poder Judiciário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007433-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEBER DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007433-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO CLEBER DA COSTA REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Prefacialmente 

faço constar a existência de uma Ação de Busca e Apreensão, n° 

1005118-33.2020, em tramita na 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, sem liminar deferida. Embora o entendimento desse Juízo seja 

de que há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, o 

Eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido 

de que “não existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação 

revisional, senão mera prejudicialidade externa, sendo possível a 

tramitação em separado das referidas ações, relativas ao bem objeto do 

mesmo contrato” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 16/03/2017, DJe 23/03/2017). Vejamos: 

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

(CPC/1973). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. 

Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. 2. 

Igualmente a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, 

caracterizada a mora, não há motivos para a suspensão da ação de 

busca e apreensão até o julgamento da ação de revisão de cláusulas 

contratuais. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (STJ, REsp 1.671.354, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 

13/11/2018). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO 

AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO 

DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DESTA 

CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É 

entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção desta Corte Superior o de que "A discussão das 

cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da 

ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações" 

(REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008). 2. A jurisprudência 

do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 41.319/RS - 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/09/2013 – DJe do dia 

11/10/2013) Posto isto, feito a consideração acima, passo a análise da 

exordial: Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO 

ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Tratam os autos de Ação de 

Revisão Contratual, objetivando ao Autor em tutela de urgência para que o 

Réu se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, ou, caso já tenha feito, que proceda sua imediata exclusão, pela 

manutenção da posse do veículo, bem como a autorização para depositar 

em juízo o valor incontroverso das parcelas e/ou o estipulado no contrato. 

Mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das 

cláusulas firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas 

plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de 

ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, 

tem-se que se encontra caracterizada a sua mora em decorrência do 

inadimplemento do acordado, motivo da ação supra mencionada, no 

entanto, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, não 

cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu nome em cadastros 
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restritivos de crédito ou de pleitear pela apreensão do veículo, 

restando-lhe a purga naquele feito. Isso porque, consoante julgamento em 

incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, 

Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. No mais, no que concerne o requerimento de consignação 

em juízo do montante referente as parcelas e manutenção na posse do 

bem, tal pleito não encontra amparo, já que não demonstrou que houve 

impedimento por parte do Banco quanto ao pagamento de suas parcelas, 

mas sim, inadimplemento. Feitas essas considerações, tenho não aclarada 

a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso 

de recebimento, para apresentar manifestação dentro do prazo legal, 

salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 do CPC será 

designada no primeiro dia de retorno das atividades do Poder Judiciário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007509-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NONATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007509-58.2020.8.11.0041. AUTOR: RONALDO NONATO DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Ronaldo Nonato da Silva em face de Banco PAN 

S.A. objetivando o Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de 

descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de 

crédito consignado em seus vencimentos; - a abstenção de inserção do 

seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - a inversão do ônus da 

prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois apesar do Autor afirmar na peça 

vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não 

de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, 

que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que os holerites 

apresentados indicam variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 

29461325 – pág. 22/23), de modo que não resta nos autos a inequívoca 

demonstração de nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar 

caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o prévio 

requerimento administrativo (ID. 29461333), nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus 

da prova com relação aos documentos em que o consumidor possui 

hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo da 

resposta, que exiba a cópia do contrato entabulado entre as partes, as 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007643-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO ALVARO DE ANDRADE E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007643-85.2020.8.11.0041. AUTOR: ZEFERINO ALVARO DE ANDRADE E 

SILVA REU: BANCO PAN Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipação por Zeferino Alvaro de Andrade e Silva em face de 

Banco PAN S.A, objetivando o Requerente em tutela de urgência: - a 

suspensão dos descontos em folha de pagamento quanto ao contrato 

objeto desta ação, com expedição de ofício à fonte pagadora; - que o Réu 

se abstenha de inserir seu nome em cadastros de inadimplentes; - 

inversão do ônus da prova. Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito se encontra, salvo robusta prova em contrário, 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque o Autor demonstrou que, 

não obstante tenha no ano de 2009 (ID. 29472351 – pág. 02) firmado um 

contrato com o Réu, até os dias atuais vem sendo descontado em sua 

folha de pagamento de valor mensal, cuja soma ultrapassa em muito o que 

foi pactuado, como afirmado na inicial. Da prova acostada aos autos, 

constato que não houve oscilação na cobrança dos valores descontados 

na folha de pagamento do Requerente, incumbindo ao Requerido a 

demonstração de que tenha ocorrido a utilização do cartão de crédito para 

o seu fim precípuo. Sendo assim, DEFIRO os pedidos formulados em tutela 

de urgência, com a imediata expedição de ofício ao GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO para a suspensão, até decisão final, dos 

descontos lançados pelo Banco PAN S.A a título de cartão de crédito, 

OBSERVANDO, que a margem consignável deverá permanecer bloqueada 

até decisão final deste feito, ante a possibilidade de reversão da medida. 

Da mesma sorte, defiro o pleito de abstenção de anotação do débito em 

cadastros de inadimplentes, ante a demonstração, pelo Autor, de que o 

contrato já teria sido solvido. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem assim a reclamação efetuada 

junto ao Procon (ID. 29472365), nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 
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Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da 

prova com relação aos documentos em que o consumidor possui 

hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo da 

resposta, que exiba a cópia do contrato firmado entre as partes, as 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. Ante a 

instauração do teletrabalho e, em celebração ao princípio da efetividade, 

consigno que o Requerente poderá apresentar cópia desta decisão a 

Instituição Financeira para seu cumprimento. Destarte, CITE-SE a parte ré, 

via correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação 

dentro do prazo legal, salientando a audiência de conciliação disposta no 

art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de retorno das atividades 

do Poder Judiciário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029617-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS RENATO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029617-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

LUIS RENATO DE AMORIM Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Busca e Apreensão, distribuída em 25/09/2017, na qual a moto foi 

apreendida em 24/04/2018 mas o requerido não foi localizado para 

citação. Conforme se infere da certidão de ID. 12928878, o padrasto do 

requerido informou ao Oficial de Justiça que ele se encontra preso, razão 

pela qual, em regular impulso oficial procedi pesquisa junto ao sítio do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ocasião em que foi declinado o 

processo criminal código nº 20003434 em trâmite perante a 2ª Vara 

Criminal desta capital, no qual Luis Renato é réu. Ato contínuo em contato 

via e-mail com a referida Vara, obteve-se a informação de que este se 

encontra recolhido no Centro do Ressocialização de Cuiabá – CRC., e o 

processo em fase de concessão de progressão de regime, o que 

resultará na sua não localização para solução do litígio. Desta feita, 

expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no endereço: Esquina - 

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3245, Bairro Carumbé, Cuiabá - MT, 

78058-743 (Centro de Ressocialização de Cuiabá), a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça de Plantão. Para tanto, intimo o requerente para, em 05 

DIAS promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007764-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCK DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007764-16.2020.8.11.0041. AUTOR: MARCELO FRANCK DA SILVA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Marcelo Frank da Silva em face 

de Banco Olé Bonsucesso objetivando o Requerente, em tutela de 

urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao 

contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

abstenção de inserção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - 

a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois apesar do Autor afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam 

variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 294933250 – pág. 

34/35), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de 

nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de ID. 29493256 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos 

em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, 

determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008582-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO VAZ - ME (EXECUTADO)

HELIO VAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008582-65.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: HELIO 

VAZ - ME, HELIO VAZ Vistos, etc. Constato que a Casa Bancária não 

recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais (extrato 

anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 
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EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar recolhimento 

das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008598-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.T. DA SILVA MIRANDA (EXECUTADO)

MARCUS TULHUS DA SILVA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008598-19.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: M.T. DA 

SILVA MIRANDA, MARCUS TULHUS DA SILVA MIRANDA Vistos, etc. 

Constato que a Casa Bancária não recolheu/comprovou a guia das custas 

e taxas processuais (extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE 

EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS 

ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a 

emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este 

inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, 

inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 

1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o 

Exequente para efetuar recolhimento das referidas guias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a 

mesma admoestação. Cuiabá, 21 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008812-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. V. ARAUJO - ME (EXECUTADO)

NAIANA CINTIA VIEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008812-10.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: N. C. V. 

ARAUJO - ME, NAIANA CINTIA VIEIRA ARAUJO Vistos, etc. Constato que 

a Casa Bancária não recolheu/comprovou a guia das custas e taxas 

processuais (extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA 

INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, 

C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que 

efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, 

parágrafo único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar 

recolhimento das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, 

intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação. Cuiabá, 21 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008883-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA VIEIRA 01771933100 (EXECUTADO)

ANDERSON DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008883-12.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: 

ANDERSON DA SILVA VIEIRA 01771933100, ANDERSON DA SILVA 

VIEIRA Vistos, etc. Constato que a Casa Bancária não 

recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais (extrato 

anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar recolhimento 

das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 21 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009255-58.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE PEREIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009255-58.2020.8.11.0041. AUTOR: JUCINEIDE PEREIRA VIEIRA DE 

SOUZA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da 

justiça gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Jucineide Pereira Vieira de 

Souza em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado objetivando a 

Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de descontos em folha 

de pagamento relativos ao contrato de cartão de crédito consignado em 

seus vencimentos; - a abstenção de inserção do seu nome em cadastro 

de proteção ao crédito; - a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o 

direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência 

da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a 

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento 

ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery 

Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois conforme a mesma afirma na 

exordial (ID. 29684735 – pág. 04), corroborado pela carta enviada pela 

Instituição Financeira ao Procon (ID. 29685455), ela realizou algumas 

transações no ano de 2019, sendo legitimo os descontos efetuados em 

sua folha de pagamento visando saldar este débito, ao menos até solução 

do presente caderno processual. Desta sorte, por não restar 

caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como a carta 

enviada pelo Réu (ID. 29685455), nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da 

prova com relação aos documentos em que o consumidor possui 

hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo da 

resposta, que exiba a cópia do contrato entabulado entre as partes, das 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024073-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024073-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP Vistos, etc. Não 

obstante o pleito de ID. 25431254, constato por meio do expediente que o 

mandado de ID. 24450835 encontra-se em posse da Sr.ª Meirinha Maisa 

Ribeiro de Assis, portanto oficie-se a mesma para proceder a devolução 

no prazo de 15 dias, informando acerca do pleito de desistência do feito. 

Após, concluso para extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028443-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MULLER COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028443-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: FREDERICO MULLER COUTINHO Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação de Execução, na qual o executado não foi localizado, 

razão pela qual procedo a pesquisa de seu atual endereço via sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo). Assim, expeça-se 

mandado de citação e demais atos ao endereço: Rua Estevão de 

Mendonça, nº 1295, Apto 2503, Edifício Sofisticato, nesta cidade. Para 

tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito de 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção do feito. Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1009395-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BENETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009395-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JULIANA BENETTI REU: 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos, etc. Trata-se de ação, ajuizada com 

base no artigo 396 e seguintes, no qual pleiteia a Autora pela exibição de 

três apólices de seguros contratados por seu genitor antes de seu 

falecimento. Prefacialmente, faço constar que, com o advento do Código 

de Processo Civil de 2015, ocorreu a extinção das medidas cautelares, de 

modo que, para o caso de ação objetivando a exibição de documentos há 

correntes que entendem ser o caso de adequar o procedimento ao 

procedimento da produção antecipada de provas (art. 381 a 383), outros 

entendem ser o caso de adequação ao procedimento da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente (art. 305 a 310), havendo, ainda os que 

defendem a tese de aplicação do disposto nos artigos 396 a 404, todos do 

CPC. Em que pese a validade da discussão acerca da matéria, com fito de 
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adequação formal às regras processuais hodiernamente vigentes, há de 

se considerar que cada um dos procedimentos possui as suas 

peculiaridades, no entanto, certo é que a restrição procedimental, com a 

consequente extinção do feito por falta de adoção do procedimento que 

cada corrente sustenta ser a mais adequada, acarreta em restrição de 

acesso ao Judiciário. Sendo o fim precípuo da Jurisdição a aplicação do 

direito ao caso concreto, o excessivo apego ao formalismo jurídico 

acarreta em mitigação ao direito de escolha do procedimento, pela parte 

autora, e de conseguinte, à prestação da tutela jurisdicional. Há de se 

ressalvar, ainda, que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer 

vedação à propositura de ação autônoma de exibição de documentos, 

necessária à obtenção da tutela jurisdicional correspondente. Feitas 

essas considerações, entendo válido o procedimento adotado pela parte 

autora no ingresso desta ação, com fito de exibição dos documentos 

comuns entre as partes, de forma satisfativa. Mister se faz considerar, 

ainda, que em consonância com o posicionamento firmado pelo Colendo 

STJ em Recurso Representativo de Controvérsia – REsp 1.349.453/MS, 

compete à parte autora a exibição do prévio requerimento administrativo, o 

que foi feito à contento, como se infere da cópia da carta de ID. 29763343 

enviada via e-mail a Instituição Financeira (ID. 29763342 – pág. 06) pelo 

filho do de cujus Israel Benetti. Sendo inequívoco o direito da Requerente à 

exibição de documentos comuns, notadamente ao se ter em vista que 

muitos contratos encontram-se vigentes, bem assim diante de a omissão 

da parte Ré, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para que o Réu, no prazo da 

resposta, exiba em juízo os três contratos de seguros pactuados, 

completos. CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para, 

no prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem como, para, no prazo de 05 

dias, exibir em juízo os documentos elencados nesta decisão, ou opor as 

circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003449-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOMINGOS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003449-76.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ADRIANO DOMINGOS GOMES Vistos etc... Defiro o 

requerimento de ID. 24911062, razão pela qual procedo a pesquisa de 

endereço do requerido via Infojud, ocasião em que foi declinado o mesmo 

da inicial (extrato em anexo). Desta feita, intimo o Banco para no prazo de 

15 dias, requerer o que entender de direito, bem como no mesmo prazo 

pleitear pela conversão destes autos em procedimento executivo, sob 

pena de extinção do feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maço de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044986-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LOPES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1044986-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EDSON LOPES DA SILVA JUNIOR Vistos etc... Defiro o 

requerimento de ID. 24828371, razão pela qual procedo a pesquisa de 

endereço do requerido via Infojud, ocasião em que foi declinado o mesmo 

da inicial (extrato em anexo). Desta feita, intimo o Banco para no prazo de 

15 dias, requerer o que entender de direito, bem como no mesmo prazo 

pleitear pela conversão destes autos em procedimento executivo, sob 

pena de extinção do feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maço de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013728-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DIAS CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013728-29.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: WILLIAN DIAS CORREA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação de Execução, na qual o executado não foi localizado, razão pela 

qual defiro o requerimento de ID. 24633423 e procedo a pesquisa de seu 

atual endereço via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato 

anexo). Assim, expeça-se mandado de citação e demais atos ao 

endereço: Avenida Antartica, nº 21, Quadra 11, Núcleo Habitacional 

Sucuri, nesta cidade. Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção do feito por manifesta 

falta de interesse. Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1009630-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009630-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA 

REU: BANCO SEMEAR S/A Vistos, etc. Trata-se de Ação de Exibição de 

Documentos com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Otomar Pereira 

de Pereira em face de Banco Semear S.A. Em primeiro lugar, tenho que à 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é a exceção e não a 

regra, comumente utilizado na grande maioria das ações intentadas na 

justiça. Saliento ainda, que quando os fatos narrados não encontram 

sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da prova cabe a 

quem alega, já que a parte autora afirma não ter condições financeiras 

para suportar as despesas processuais, no entanto, firmou contrato para 

o pagamento de parcelas no valor de R$ 1.190,72 (ID. 29816687 – pág. 

09), razão pela qual, se torna impossível a análise pela mera arguição de 

impossibilidade de arcar com as custas judiciais. Ademais, tenho que não 

cabe ao juiz produzir prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que 
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estão no âmbito do processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a 

declaração de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Esse é o entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do 

recurso de Apelação Cível n. 70000322487: “Apesar de a lei, em seu 

artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte é suficiente para ser 

beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o pretendente à 

assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a decidir em favor 

do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar demonstrado 

que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é aquele que 

justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza deve ser 

valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no seu 

parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido aos 

necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO o Requerente para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

e extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002729-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002729-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

CCR COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA - ME, 

CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação Monitória, na qual os requerentes não foram localizados, 

razão pela qual defiro o requerimento de ID. 24983499 e procedo a 

pesquisa de seus atuais endereços via sistema Infojud, ocasião em que 

obtive êxito em relação a Criciane (extratos anexos). Assim, expeça-se 

mandado de citação ao endereço: Avenida Isaac Povoas, nº 586, Bairro 

Centro, nesta cidade. Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção do feito por manifesta 

falta de interesse. Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009671-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009671-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): VERA LUIZA DA SILVA COSTA 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Vera Luiza da Silva Costa em 

face de Banco Olé Consignado objetivando a Requerente, em tutela de 

urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao 

contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

abstenção de inserção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - 

a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois apesar da Autora afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam 

variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 29824809 – 22 e 

24/26), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de 

nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de ID. 29824814 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos 

em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, 

determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003454-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSANGELA MARIA FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003454-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

ROSANGELA MARIA FERREIRA Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

Monitória, na qual a requerida não foi localizada, razão pela qual defiro o 

requerimento de ID. 24882330 e procedo a pesquisa de seu atual 

endereço via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo). 

Assim, expeça-se mandado de citação ao endereço: Rua 301, Quadra 89, 

nº 07, Setor 3, Bairro Tijucal, nesta cidade. Para tanto, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito de diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção do feito 

por manifesta falta de interesse. Em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009860-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA TELMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009860-04.2020.8.11.0041. AUTOR: CELIA TELMA OLIVEIRA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Celia Telma Oliveira em face de Banco BMG S.A 

objetivando a Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de 

descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de 

crédito consignado em seus vencimentos; - a abstenção de inserção do 

seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - a inversão do ônus da 

prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois conforme a mesma afirma na 

exordial (ID. 29874720 – pág. 06), corroborado pelo TED apresentado pela 

Instituição Financeira (ID. 29875571), ela realizou uma transação no ano 

de 2019, sendo legitimo os descontos efetuados em sua folha de 

pagamento, até decisão final do presente feito. Desta sorte, por não restar 

caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de 

ID. 29875749, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

das faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução 

do débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006475-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006475-53.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SIRLENO 

GOMES DE OLIVEIRA Vistos etc... Defiro o requerimento de ID. 24933764, 

razão pela qual procedo a pesquisa de endereço do requerido via Infojud, 

ocasião em que foi declinado o mesmo da inicial (extrato em anexo). Desta 

feita, intimo o Banco para no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito, bem como pleitear pela conversão destes autos em procedimento 

executivo, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse. Em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maço de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009865-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIL DE ALMEIDA ARINOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009865-26.2020.8.11.0041. AUTOR: ALAIL DE ALMEIDA ARINOS REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Alail de Almeida Arinos em face de Banco BMG 

S.A objetivando a Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de 

descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de 

crédito consignado em seus vencimentos; - a abstenção de inserção do 

seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - a inversão do ônus da 

prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 
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452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois conforme a mesma afirma na 

exordial (ID. 29876274 – pág. 06), corroborado TED’s enviados pela 

Instituição Financeira ao Procon (ID. 29876664), ela realizou uma 

transação no ano de 2019, sendo legitimo os descontos efetuados em sua 

folha de pagamento visando saldar este débito, até decisão final no 

presente feito. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de ID. 29876867 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos 

em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, 

determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010070-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YNAYHA HAYEE COSTA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010070-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): YNAYHA HAYEE COSTA 

MOREIRA REU: AYMORE Vistos, etc. Prefacialmente faço constar a 

existência de uma Ação de Busca e Apreensão, n° 1006885-09.2020, em 

tramita neste Juízo, sem liminar deferida. Embora o entendimento desse 

Juízo seja de que há conexão entre ação revisional e ação de busca e 

apreensão, o Eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento 

no sentido de que “não existe conexão entre a ação de busca e 

apreensão e a ação revisional, senão mera prejudicialidade externa, 

sendo possível a tramitação em separado das referidas ações, relativas 

ao bem objeto do mesmo contrato” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 

883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 16/03/2017, DJe 

23/03/2017). Vejamos: EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. 

CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação 

de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do STJ já se 

manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há motivos para 

a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação de 

revisão de cláusulas contratuais. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (STJ, 

REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado 

em 08/11/2018, DJe 13/11/2018). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA 

OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO 

RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE 

CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. É entendimento assente na jurisprudência das Turmas 

que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de que "A 

discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o 

sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há 

conexão entre as ações" (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 

15/12/2008). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na 

alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta 

Turma - AgRg no AREsp 41.319/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - 

Julgado em 03/09/2013 – DJe do dia 11/10/2013) Posto isto, feito a 

consideração acima, passo a análise da exordial: Nos termos do art. 99, § 

3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça 

gratuita. Tratam os autos de Ação de Revisão Contratual, objetivando a 

Requerente em tutela de urgência para que o Réu se abstenha de incluir 

seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ou, caso já tenha feito, 

que proceda sua imediata exclusão, pela manutenção da posse do 

veículo, bem como a autorização para depositar em juízo o valor 

incontroverso das parcelas e/ou o estipulado no contrato. Mister se faz 

considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso 

se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento 

do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, 

não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito ou de pleitear pela apreensão do veículo. 

Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. No mais, no que 

concerne o requerimento de consignação em juízo do montante referente 

as parcelas e manutenção na posse do bem, tal pleito é inadmissível visto 

que a Ré deve continuar a efetuar o pagamento das parcelas na forma 

estipulada em contrato, até porque não demonstrado impedimento para o 

ato, além do que, poderá purgar a mora na ação de busca e apreensão. 

Feitas essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do 

direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de 

urgência. Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para apresentar manifestação dentro do prazo legal, 

salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 do CPC será 

designada no primeiro dia de retorno das atividades do Poder Judiciário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010106-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN LARA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010106-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUAN LARA FERNANDES REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Nos termos do 

art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios 

da justiça gratuita. Não obstante as alegações trazidas pelo Requerente 

na inicial de que assinou um Contrato Alienação Fiduciária, mister se faz 

destacar, quanto ao dever de apresentação do contrato objeto da ação, o 

atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 543-C do 

CPC/73 (art. 1.036 do NCPC): “A propositura de ação cautelar de exibição 

de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é 
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cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Apesar do 

Autor propor uma Ação de Revisão Contratual, e não de mera exibição de 

documentos, as arguições do Requerente visam discutir cláusulas 

contratuais evidenciando que o contrato é um documento indispensável a 

estes autos, sendo que a juntada de sua cópia ou ao menos a 

demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é 

ônus que incumbe ao consumidor, o que não foi feito “in casu”, já que nos 

autos não há prova do requerimento administrativo e/ou do recolhimento 

das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de 

sua exibição. Desta forma, com fulcro nos dispositivos elencados, INTIMO 

o Requerente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, 

sanando a irregularidade apontada, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010446-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010446-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): INFINITY LOCACAO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos, etc. Em 

primeiro lugar, verifico a existência de Ação de Busca e Apreensão em 

tramita na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, nº 1008523-77.2020, 

com liminar deferida aos 06 de março de 2020. Destarte, vislumbro dos 

autos que pleiteia a parte autora pela concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, no entanto, constato que não comprovou a sua 

condição de hipossuficiente, de modo que, por se tratar de pessoa jurídica 

com fins lucrativos, não é crível que não possua condições de recolher o 

valor das custas processuais, tendo em vista que constituiu advogado. 

Ademais, apesar de afirmar não ter condições financeiras para suportar 

as despesas processuais, verifico que firmou contrato para o pagamento 

de parcelas no valor de R$ 4.463,91 (ID. 30026510), bem como possui 

capital social de R$ 200.000,00 (ID. 300266505 – pág. 04), razão pela qual, 

se torna impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais. Outrossim, apesar de a Lei 1.060/50, exigir 

apenas a declaração de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência da requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa 

forma a destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições 

de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio, até 

porque a declaração de que trata o referido diploma legal possui 

presunção relativa podendo ser desconsiderada se as evidências do 

processo demonstrarem o contrário. Assim, com amparo legal no § 2º do 

art. 99 do CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à concessão da 

gratuidade de justiça ou comprovar o pagamento das custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

março de 2020 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017191-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017191-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR Vistos etc... Não 

obstante o pleito de ID. 26826971 verifica-se que a pesquisa de endereço 

via Infojud, que é o sistema mais eficaz para o fim a que se destina já foi 

efetuada, conforme se infere do ID. 17988934. Desta feita, intimo o 

requerente para no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito, 

bem como pleitear pela conversão destes autos em procedimento 

executivo, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse. Em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028161-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028161-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EDUARDO ALVES DE MOURA Vistos, etc. Vislumbro dos 

autos que mesmo após as inúmeras diligências realizadas o Executado 

não foi localizado (ID.18255162 e 29585369), requerendo a Instituição 

Financeira a devolução da presente carta precatória (ID. 30538237 e 

30742892). Destarte, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedo a pesquisa de endereço do Réu, momento em que foi 

declinado o mesmo de ID. 18255162 (extrato anexo). Desta feita, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003942-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALVADOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 3 9 4 2 - 5 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE 

SALVADOR DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão extinto com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC transitado em 

julgado. Ante o contido no ID. 28877624, remetam-se os autos ao arquivo 

com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026849-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DANIELLY BRAGA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA OAB - MT20234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1026849-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LAURA DANIELLY BRAGA 

MOREIRA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Conforme 

se verifica nos autor a interlocutória ID.21485333, foi no sentido da parte 

demonstrar a incapacidade financeira, ou seja, não lhe foi obstado o 

direito de procurar o judiciário, mas sim, do cumprimento da norma legal, 

cuja demonstração já deveria constar na exordial, no entanto, quedou-se 

inerte, sendo lançado o despacho que indeferiu a justiça gratuita 

ID.23340945, que a indeferiu, sem recurso e, em seguida o pedido de 

desistência, do qual não cabe ao juiz fazer juízo de valor, já que a parte 

pode desistir da ação a qualquer momento, sem necessidade de intimação 

da parte contrária, se não formou o contraditório. Assim, apesar dos 

fortes argumentos da autora, resta ao juízo obedecer a coisa julgada, sob 

a qual não pode transigir. Desta feita, concedo apenas o parcelamento 

das custas processuais. Assim, intimo-a para no prazo de 15 dias, dar 

início ao pagamentos. Em caso de inércia, proceda-se o Sr. Gestor nos 

moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu 

crédito, com as devidas anotações. Empós, remetam-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033005-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FLORES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033005-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JESSICA FLORES FERREIRA Vistos, 

etc. Procedo a anotação do advogado indicado no ID. 28823632 – pág. 02. 

HOMOLOGO o acordo de vontades firmado nesta Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada pela Canopus Administradora de Consórcios S/A em 

face de Jessica Flores Ferreira (ID. 28823632), e determino a suspensão 

do feito até o adimplemento da avença (13/05/2020), nos termos do artigo 

313, inciso II. Transcorrido o prazo acima, intime-se o Requerente para, em 

05 dias, informar acerca do adimplemento da avença. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028424-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028424-65.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: AMANDA ALVES Vistos, etc. HOMOLOGO o acordo de 

vontades firmado nesta Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco 

Bradesco S.A. em face de Amanda Alves (ID. 26552170), e determino a 

suspensão do feito até o adimplemento da avença (22/11/2024), nos 

termos do artigo 313, inciso II. Transcorrido o prazo acima, intime-se o 

Requerente para, em 05 dias, informar acerca do adimplemento da 

avença. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010546-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MORAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010546-93.2020.8.11.0041. AUTOR: DANIEL DE MORAES SILVA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Daniel de 

Moraes Silva em face de Banco BMG S.A. Compulsando os autos constato 

que o causídico que assinou eletronicamente os autos, Josemar Silva da 

Cruz, não possuí poderes para representar a Requerente (ID. 30057399), 

portanto intimo-o para regularizar sua representação processual no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o Autor via correio com aviso de recebimento no 

endereço indicado na procuração de ID. 30057399, para cumprir o 

comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010584-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MAURA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010584-08.2020.8.11.0041. AUTOR: REGINA MAURA DE ALMEIDA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Regina Maura de Almeida em face de Banco BMG 

S.A objetivando a Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de 

descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de 

crédito consignado em seus vencimentos; - a abstenção de inserção do 

seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - a inversão do ônus da 

prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois analisando os Ted’s apresentados 

pela Instituição Financeira ao Procon (ID. 30063503) constato que a 

Requerente efetuou transações no ano de 2019, utilizando o montante 

disponibilizado em sua conta conforme a mesma afirma na exordial: “[...] 

Importante ressaltar, antes de mais nada, que a Requerente nunca 

solicitou os valores mencionados na defesa do Requerido, muito menos 

como cartão de crédito, porém, não se nega o crédito, já que foi creditado 

em sua conta e utilizado [...]” (ID. 30062738 – pág. 04), demonstrando, ab 
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initio ser legitimo os descontos efetuados em sua folha de pagamento, ao 

menos nessa fase de cognição sumária, que deverá ser mantida até a 

sentença, quando os fatos serão melhor aclarados. Desta sorte, por não 

restar caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, 

INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a 

relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o 

prévio requerimento administrativo (ID. 30063501), nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão 

do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor 

possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo 

da resposta, que exiba a cópia do contrato entabulado entre as partes, as 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada no primeiro dia de 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036845-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036845-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MAURICIO DE BARROS Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão na qual encontra-se 

pendente a citação do requerido, razão pela qual defiro o requerimento de 

ID. 25020978 e procedo a pesquisa de seu atual endereço via sistema 

Infojud, ocasião em que obtive o endereço da exordial (extrato anexo). 

Assim, expeça-se mandado de citação ao endereço da exordial, local 

onde o veículo foi localizado, inclusive. Para tanto, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito de diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009384-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA COMERCIO, TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009384-97.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: AGUIA COMERCIO, TRANSPORTE E PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA - ME, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que os Requeridos foram regularmente citados, 

conforme certidão de ID. 22769218, sem manifestação (ID. 30411427), 

alcançando assim a finalidade da presente missiva. Desta feita, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012303-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO DOMINGOS DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012303-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JACILDO DOMINGOS DE LARA Vistos etc... Defiro o 

requerimento de ID. 16215685 de inserção de restrição sobre a moto via 

sistema Renajud (extrato anexo). Outrossim, defiro o pleito de ID. 

25108513, e procedo a pesquisa de endereço do requerido via Infojud, 

ocasião em que foi declinado o mesmo da inicial (extrato em anexo). Desta 

feita, intimo o requerente para no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito, bem como pleitear pela conversão destes autos em 

procedimento executivo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

requerente via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023485-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023485-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

LAURO DIAVAN NETO Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Monitória 

na qual se encontra pendente a citação do requerido, razão pela qual 

defiro o requerimento de ID. 25222324 e procedo a pesquisa de seu atual 

endereço via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo). 

Assim, expeça-se mandado de citação ao endereço: Rua Arnaldo de 

Matos, nº 277, Apto 15, Bairro Goiabeiras, nesta cidade. Para tanto, intimo 

o requerente para, em 15 dias promover ao depósito de diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017534-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMA CUNHA SALVATERRA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017534-72.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

GILMA CUNHA SALVATERRA ROCHA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação Monitória na qual se encontra pendente a citação da requerida, 

razão pela qual defiro o requerimento de ID. 25121499 e procedo a 

pesquisa de seu atual endereço via sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato anexo). Assim, expeça-se mandado de citação ao 

endereço: Rua Pimenta Bueno, nº 901, Apto 1104 B, Bairro Dom Aquino, 

nesta cidade. Para tanto, intimo a requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se a requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018014-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAMPOS SARGI (REU)

EXITOS GERENCIAMENTO DE CREDITOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018014-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

EXITOS GERENCIAMENTO DE CREDITOS LTDA, JULIANA CAMPOS SARGI 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Monitória na qual se encontram 

pendentes as citações dos requeridos, razão pela qual defiro o 

requerimento de ID. 24968856 e procedo a pesquisa de seus atuais 

endereços via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito quanto à 

empresa (extratos anexos). Assim, expeça-se mandado de citação ao 

endereço: Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, nº 233, Bairro 

Novo Mato Grosso, nesta cidade. Para tanto, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010845-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010845-70.2020.8.11.0041. AUTOR: ANTONIETA DE CARVALHO REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Antonieta de Carvalho em face de Banco BMG 

S.A objetivando a Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de 

descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de 

crédito consignado em seus vencimentos; - a abstenção de inserção do 

seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - a inversão do ônus da 

prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Autora afirmar na peça 

vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não 

de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, 

que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que os holerites 

apresentados indicam variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 

30114431 – pág. 30), de modo que não resta nos autos a inequívoca 

demonstração de nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar 

caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de 

ID. 30114991 nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

das faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução 

do débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. Ato 

contínuo, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno 

regular das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1046767-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1046767-12.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: CX CONSTRUCOES LTDA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Recebo a emenda à 

inicial de ID. 29720104. Nos termos do artigo 919 do Código de Processo 

Civil, "1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", assim, 

considerando os vários imóveis dados em garantia hipotecária na ação de 

execução, recebo estes Embargos à Execução com o efeito suspensivo, 

observando que ainda pende a manifestação do banco sobre os bens, 

ressaltando que caso os mesmos já não pertencerem à empresa 

embargante e/o seja imprestável para o fim a que se destina, o efeito 

suspensivo será revogado, bem como, o pagamento das custas ao final. 
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Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias. Havendo arguição de preliminares 

e/ou juntada de novos documentos, intime-se o embargante para 

manifestação no mesmo prazo. No mais, observo que a Execução nº 

1027338-93.2018.8.11.0041 possui amparo na CCB nº 492.101.612, a qual 

englobou os contratos: BB Giro Empre 237304856, BB Giro Empre 

237304857, BB Giro Empre 237306775, BNDES Visa DI 82229284 e BB 

FCO Desenv 1801027. Desta feita, no mesmo prazo acima, intimo o 

embargado para que exiba os referidos contratos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002528-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (REU)

PAULO SERGIO ANACLETO (REU)

JOSE LUIZ FUGIWARA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002528-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME, PAULO SERGIO ANACLETO, JOSE 

LUIZ FUGIWARA Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Monitória na 

qual se encontram pendentes as citações dos requeridos, razão pela qual 

defiro o requerimento de ID. 250547428 e procedo a pesquisa de seus 

atuais endereços via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito quanto à 

empresa (extratos anexos). Assim, expeçam-se mandados de citação a 

serem cumpridos nos endereços: - Avenida Pedro Paulo de Faria Junior, 

S/N, Box 03 e 04, Bairro Distrito Industrial, - Rua Estevão de Mendonça, nº 

1134, Apto 203, Edifício Vilagio Trebiano, ambos nesta cidade (endereço 

da diligência de ID. 22243002). Para tanto, intimo o requerente para, em 15 

dias promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001012-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STREGE SANZOVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001012-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCOS STREGE SANZOVO Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Busca e Apreensão, na qual não houve localização do bem e do 

requerido, razão pela qual defiro o requerimento de ID. 18917169 e 

procedo a pesquisa de seu atual endereço via sistema Infojud, ocasião em 

que obtive êxito (extrato anexo). Assim, expeça-se carta precatória com 

prazo de 120 dias, visando busca e apreensão do veículo Fiat Bravo 

Sporting, Placa OOG-8154 e citação do requerido, a ser cumprida no 

endereço: Rua São Borja, nº 85, bairro Nova Canarana, Canarana – MT. 

Para tanto, intimo o requerente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena 

de extinção do feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027895-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027895-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REU: RUBENS SANTOS ALVES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por Banco Santander (BRASIL) S.A. em face 

de Rubens Santos Alves. Conforme ID. 22212330 a presente ação foi 

sentenciada, sendo julgada parcialmente procedente, bem como 

condenando o Réu a efetuar o pagamento do montante em aberto, custas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do 

contrato, suspendo pelo prazo de cinco anos, ante a concessão da justiça 

gratuita. Destarte, constato que as partes entabularam acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (ID. 

29265527), bem como comprovando sua quitação (ID. 29265527). É o 

relatório. Decido. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, o 

que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Saliento na mesma que ante a composição amigável, o 

presente recurso de apelação (ID. 25842248) perdeu o objeto, momento 

em que deixou de enviar os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058364-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROMILDA DE FREITAS MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1058364-75.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: MARIA ROMILDA DE FREITAS MELLO Faço 

constar que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

assessoria verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 
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consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 27602241, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício 

para que proceda a baixa de eventuais restrições sobre veículo, em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030970-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EXECUTADO)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019775-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPARENCIA MODA INTIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042683-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE TENUTA (REU)

 

Deverá o autor se manifestar sobre as respostas dos ofícios acostados 

aos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000014-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (REU)

PATRICIA BUENO MUSSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000014-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME, PATRICIA BUENO MUSSI 

Vistos, etc. Intimem-se as parte da chegada dos autos, neste juízo. Nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042989-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILTON DOS SANTOS BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042989-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DEVAILTON DOS 

SANTOS BESSA REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Havendo 

valores depositados nos autos, certifique-se e expeça-se alvará em 

favnome do depositante. Após, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013215-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MATHEUS SOUZA WONSOSCKY DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013215-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: ANDERSON MATHEUS SOUZA 

WONSOSCKY DUARTE Vistos, etc. No acordo acostado nos autos, a 

parte executada não aderiu e nem está representada por advogado, razão 

pela qual, não há como considerar apresentação espontânea. Assim, 

providencie o autor a citação, no prazo e após, analisarei pedido de 

bloqueio de valores. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001446-17.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ Vistos, etc. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos 

termos do artigo 523 do CPC e cumprimento da obrigação. Em caso 

positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser atualizado o débito da inicial, com as verbas acima, 

acrescentando honorários fixados, custas e despesas processuais. 

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 
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devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043476-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA YAMAMURA RIOS SALIBA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043476-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: JANAINA YAMAMURA RIOS SALIBA Vistos, etc. 

Proceda-se com retificação do polo ativo da ação, em face da 

Incorporação da integralidade da sociedade Banco Bradesco Cartões, 

anunciada no id. 30713823 e documento comprobatório contido no id. 

30713826. Defiro dilação de 10 (dez) dias, para recolhimento da diligência 

para o cumprimento do mandado de citação, qual deverá ser adirtado na 

forma e no endereço indicado no id. 30713823. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012971-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012971-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

WANDERLEY CARLOS FERREIRA Vistos, etc. Oficie-se como postulado 

pelo autor e deverá cumprir o despacho de id. 30255317. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058289-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1058289-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA Vistos, etc. 

Oficie-se como postulado pelo autor e deverá cumprir o despacho de id. 

27279491. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043508-07.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROCOR TAXI AEREO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROGERIO GAMBA (EXECUTADO)

JANETE RUBIRA PEDRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Informo que pedido de id. 21861051 já foi dirimido no id. 

21921014. Consigno que, o processo de execução possui procedimento 

próprio, não dispensando a atuação do meirinho na penhora. No caso dos 

autos, para se proceder com a penhora da aeronave, como pretendido 

pela parte autora, tal diligência deverá ser efetivada por Oficial de Justiça, 

através de mandado e, não através de expedição de Ofício à ANAC, como 

pretendido pelo autor. Por outro lado, é possível proceder com a restrição 

do bem, através de expedição de Ofício para a ANAC, que, ao meu ver, 

ainda sim, tal ato ainda sequer irá satisfazer o recebimento do débito dos 

autos, pois sequer houve a efetivação da penhora do bem. Desta forma, 

intime-se a parte autora para indicar a exata localização do bem, o qual 

pretende a penhora, bem como, o endereço de uma das unidades da 

ANAC, para se proceder com a restrição do bem. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014175-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014175-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CACILDA MARIA DA SILVA 

FERNANDES REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Defiro pedido de 

Justiça Gratuita. Anote-se. Anote-se a tramitação de idoso. Considerando 

que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado 

nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo 

em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, 

razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer 

do processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014232-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO DA CRUZ E SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014232-93.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: DIAMOND HOUSE GESTAO E 

ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME, EDEVALDO DA CRUZ E SILVA 

JUNIOR Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 
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829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012971-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014277-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014277-97.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: COMERCIO DE 

PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. A parte embargante está representada por Curadoria Especial, 

através de Defensoria Pública. Associe-se o presente ao feito noticiado 

na inicial, certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da 

parte requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito 

principal. Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à 

Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal 

benefício, se no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para 

responder no prazo de Lei. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058289-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência sobre resposta de pesquisa online.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052702-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO DE JESUS RIBEIRO (EXECUTADO)

S DE JESUS RIBEIRO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021457-02.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CRIVILATTI (EXECUTADO)

EDISON OSSAMU TAKAGI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034607-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA COSTA ARMOA (EXECUTADO)

F. COSTA ARMOA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040729-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO VIANNA DE ARRUDA OAB - 266.017.518-71 (REPRESENTANTE)

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI OAB - 209.388.021-00 

(REPRESENTANTE)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043705-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WEGLAS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042989-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILTON DOS SANTOS BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000142-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012761-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MORELI (EXECUTADO)

LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048886-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EMBARGANTE)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048886-43.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: JULIO HIROCHI YAMAMOTO, 

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO EMBARGADO: SICREDI CENTRO 

NORTE Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de 

apelação, que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado 

para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de 

Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008703-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008703-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE EXECUTADO: 

LUCILENE DOS SANTOS ALVES Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, 

sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009740-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009740-58.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

THIAGO XAVIER DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade 

do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. 

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não 

podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o 

prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014169-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZI MARIA FONSECA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014169-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): NELZI MARIA FONSECA PEREIRA 

REU: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez comprovação 

de seus rendimentos e não há como considderá-lo pobre diante da Lei, 

estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias, proceder o de recolhimento da guia de distribuição e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014242-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014242-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS 

COSTA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Ismaelita Pedreira Jesus Costa 

apresentou a presente Ação Declaratória De Nulidade Do Negócio Jurídico 

C/C Restituição De Quantia, Danos Morais e Exibição De Documento, Com 

Pedido De Tutela Provisória De Urgência, em face do Banco BMG S.A. Em 

síntese sustenta a parte autora que notou no recebimento da sua 

aposentadoria, que estava recebendo um valor menor que um salário 

mínimo, onde descobriu a existência de vários empréstimos consignados, 

sem a sua autorização. Pretende com a presente ação que a parte 

requerida junte o contrato de adesão da suposta contratação de 

empréstimo Consignado; a exclusão do valor cobrado em sua 

aposentadoria no valor de R$ 52,25 ( cinquenta e dois reais e vinte e cinco 

centavos); ressarcimento em dobro pelos descontos sem sua autorização 

e indenização por danos morais. Depreende-se nos autos que a intenção 

da parte autora é eminentemente civil, pois pretende reparação de danos 

morais ocasionados, em decorrência dos descontos efetivados em sua 

aposentadoria pela parte requerida, relativo a empréstimo que não foi por 

ela autorizado, além de querer a restituição dos valores descontados, em 

dobro, e a indenização por danos morais. Em que pese ser a parte 

requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em 

conflitos de competência, entendendo que não deverão as ações 

eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. Grifei e negritei CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante 

o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a 

condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de 

indenização por danos morais, a competência para o processamento e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza 

eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a 

QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Grifei e negritei Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014188-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIDE INACIO CAVALCANTI OAB - 396.013.231-04 (REPRESENTANTE)

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO OAB - MT26217/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014188-74.2020.8.11.0041. AUTOR: RENAN CAVALCANTI 

REPRESENTANTE: ALAIDE INACIO CAVALCANTI REU: SICREDI CENTRO 

NORTE Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade 

de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)
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J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0010474-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: REGINA COSTA EXECUTADO: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, J. B. QUINTINO DE LIMA - 

ME, JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA Vistos, etc. Acostem-se aos autos 

os julgamentos da instância superior na ordem cronológica. Expeça-se o 

necessário. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro c/c Tutela 

Provisória em fase de cumprimento de sentença no qual foi acolhida a 

pretensão para o levantamento da penhora do bem descrito na inicial e 

condenado os embargados nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (id. 21867867 - 

Pág. 3/ 21867867 - Pág. 4) e o Recurso de Apelação interposto foi 

improvido e majorado o percentual de honorários de 15% (id. 26006246 - 

Pág. 52/ Num. 26006246 - Pág. 52) e transito em julgado de id. 25802759. 

O exequente requereu o cumprimento de sentença no id. 27504833 no 

valor de R$ 4.790,39 (quatro mil setecentos e noventa reais e trinta e nove 

centavos). Uma vez que o requerido não realizou o pagamento voluntário 

da execução conforme certidão de id. 28578481, foi realizado a 

atualização do débito e apurado o valor de R$ 8.648,23 (oito mil seiscentos 

e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) – id. 28819520. O 

executado João Batista Q. Lima, ingressou com embargos à Execução, o 

qual foi reconhecido efeito de Impugnação de penhora e dirimida a questão 

no id n.29234681. Foi realizada a penhora online de R$ 6.173,37 (seis mil 

cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos) do executado 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA conforme id. 28973764. Insurge-se a executada acima no id. 

29018848 em face da penhora realizada em suas contas e alegou a 

ausência de intimação para o pagamento voluntário nos termos do art. 

523, § 3º do CPC, bem como a declaração da nulidade de todo os atos 

praticados. Afirmando, que a certidão de decurso de prazo do pagamento 

voluntário foi anterior ao pedido de cumprimento de sentença. Por sua vez, 

o exequente no id. 30385610, limitou a requereu a penhora online do saldo 

remanescente. Analisando os autos, é sabido que a intimação do patrono 

para cumprimento voluntário da ação, O atual posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça, firmado por sua Corte Especial no julgamento do Resp 

940.274/MS, estabelece a necessidade de intimação do devedor na 

pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para 

aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 do CPC. É 

certo que quando do julgamento do feito e da chegada dos autos neste 

Juízo, as partes foram intimadas e tomaram conhecimento das obrigações 

impostas, portanto, detinha o conhecimento da obrigação de realizar o 

pagamento da condenação, não apenas pela intimação dos julgados, como 

da chegada dos autos neste Juízo. Entretanto, não realizou o pagamento 

voluntario do valor ali encontrando conforme certidão de decurso de prazo 

de id. 2858481 realizada em 29/01/2020. É sabido que a contagem do 

provado para o pagamento voluntario da execução tem como termo inicial 

o transito em julgado que ocorreu em 24/10/2019 como devidamente 

certificado no id. 25802759 - Pág. 2. Ou seja, o executado tinha 

conhecimento da determinação de pagamento voluntário por este Juízo. 

Ademais, foi determinado que fosse certificado o pagamento voluntário da 

condenação, antes da realização da penhora conforme decisão de id. 

21890951 - Pág. 1 e certidão de id. 28578481 - Pág. 1 e art. 523, §3º do 

CPC. Assim, por óbvio, o executado tinha conhecimento do início da fase 

executiva e do prazo para seu cumprimento. Desta feita, mantenho a multa 

de 10% (dez por cento). Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, por entender que não prevalece os argumentos defendidos na 

referida impugnação. Atualize-se o cálculo do saldo remanescente, 

levando-se em consideração o valor já levantado pelo credor. Após, 

renove penhora on line, apenas em relação ao executado empresa jurídica 

e Instituição Financeira. Advirto o advogado da parte executada para que 

os pedidos sejam feitos por meio de petição conforme as formalidades 

legais, sob pena de não conhecimento. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014315-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDES NEVES 20254083153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014315-12.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EDES NEVES 20254083153 Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024471-91.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ANGELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0024471-91.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

PCG-BRASIL MULTICARTEIRA EXECUTADO: LUCIA ANGELO DA SILVA 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1040573-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES ALVES RIBEIRO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO OAB - 002.783.421-24 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040573-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ESPÓLIO: JAQUES ALVES RIBEIRO 

REPRESENTANTE: JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO Vistos, etc. Proceda-se a 

retificação do polo passivo, devendo constar: espólio de Jaques Alves 

Ribeiro, representado conforme habilitação deferida nos autos. Banco 

Bradesco Financiamento S/A, devidamente qualificado nos autos 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar contra Jaques Alves Ribeiro, objetivou a concessão de liminar, 

para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de uma 

Cédula de Crédito Bancário nº 0100167819 firmado entre as partes. 

Alegou que o réu deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 

11/06/2018, requereu a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos 

de id 16664011 /16664023. A liminar foi deferida no id. 16675193 e 

cumprida (id. 16972462 - Pág. 1/16972811 - Pág. 1) sem a citação do 

requerido em face de seu falecimento de acordo com a certidão do oficial 

de justiça. Após a habilitação do inventariante do “de cujus” nos autos, 

este foi devidamente citado/intimado da presente demanda conforme id. 

16972811 - Pág. 1. O requerido por meio de seu inventariante apresentou 

manifestação no id. 22995292 e requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Sustentou que a apreensão do veículo se deu de forma 

ilegal, uma vez que o requerido veio a óbito em maio de 2018 e a demanda 

foi distribuída em dezembro de 2018. Aduziu que foi realizado seguro 

prestamista no caso de morte do requerido para quitação do contrato 

discutido e requereu a suspensão do processo até o julgamento final da 

ação movida em face da seguradora. Juntou documento de id. 

22995293/22995309. Por sua vez, o requerente apresentou a apólice do 

seguro firmado com o “de cujus” no id. 26667592 e sustentou a 

procedência da ação pela consolidação da posse e propriedade do bem 

em suas mãos. Intimada a se manifestar o representante do requerido 

manteve-se inerte como certidão de decurso de prazo de id. 30670414. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar contra Jaques Alves Ribeiro, objetivou a concessão de liminar, 

para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de uma 

Cédula de Crédito Bancário nº 0100167819 firmado entre as partes. Por 

sua vez, o representante do requerido afirmou a realização ilegal da 

apreensão do bem visto que a ação foi ajuizada após o falecimento do 

requerido e que foi realizado seguro prestamista para quitação do contrato 

em face de morte. Considerando que a matéria tratada nos presentes é de 

direito e de cunho documental e este encontra nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código 

de Processo Civil. Primeiramente, cumpre ressaltar que a parte requerida 

veio à óbito em 22/05/2018 de acordo com a certidão de id. 20951759 - 

Pág. 1. E a Instituição Financeira ajuizou apresente demanda em 

26/11/2018, colacionando o Instrumento de Protesto do título realizado em 

09/11/2018 (id. 16664018). Denota-se que o requerente tomou 

conhecimento da morte do requerido quando o cumprimento da liminar. É 

pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em 

mora, condição da ação em exame, deve ser realizada por carta 

registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título de crédito vinculado ao contrato o que restou 

comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 2º do decreto 

911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014). Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 

911/69 com o art. 3º do mesmo diploma legal, nota-se que o credor pode 

promover a Ação de Busca e Apreensão com base em simples Contrato 

de Alienação Fiduciário inadimplido e o valor do débito vencido; entretanto, 

para obter a decisão liminar de busca e apreensão do bem dado em 

garantia compete comprovar a mora, sendo-lhe facultado promover o 

protesto do título ou a intimação do devedor por carta registrada, expedida 

por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, na forma de 

notificação extrajudicial, o que não acorreu no caso concreto. É requisito 

essencial para a ação de busca e apreensão, a existência da alienação 

fiduciária e a comprovação de mora. Nesse sentido é o entendimento 

sumulado nº 72 do STJ: "a comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente". No caso em tela, a 

requerente encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço 

contratual (id. 16664022) e realizou o Protesto do título (id. 16664018), 

após o falecimento do requerido. Nesses termos, o caso apresenta 

peculiaridades que impedem simplesmente a aplicação somente das 

regras acima citadas. Isso porque com o falecimento do requerido, não há 

como imputá-lo a mora. Evidenciado que a mora e o ajuizamento da ação 

ocorreu após o falecimento do requerido, que inclusive o “de cujus” possui 

seguro prestamista para a quitação do contrato de conhecimento do 

requerente, visto que este quem juntou a apólice nos autos. Entendo, que 

tem-se caracterizado a falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, matéria esta podendo ser 

declarada de ofício nos termos do art. 485, IV, § 3º do CPC, conforme 

entendimento do E. TJMT (Apelação nº 0006797-69.2012.8.11.0040, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2020, 

Publicado no DJE 28/02/2020). E ainda, o entendimento do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. RÉU. ÓBITO 

ANTECEDENDO A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. FALTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1. A morte do réu antecedendo a propositura da ação de busca e 

apreensão inviabiliza a substituição processual de vez que a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, ocasiona a extinção do feito. 2. Recurso desprovido.[...]Na 

hipótese dos autos, verifico que a Corte de origem manteve a sentença 

que extinguiu o processo sem resolução do mérito e revogou a liminar de 

busca e apreensão, uma vez que a instituição financeira não comprovou a 

constituição em mora do devedor, conforme se extrai dos seguintes 

excertos (fls. 101/103):(...) Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de 

Veículo em Alienação Fiduciária proposta em 03.09.2012 pela instituição 

bancária Apelante, em desfavor de José Ferreira Castelo. Todavia, resulta 

da certidão de óbito de p.64, que o falecimento do Réu ocorreu em data 

anterior ao ajuizamento do pedido. Portanto, ausente pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de vez 

que proposta a demanda contra de pessoa que falecera. (...) Por outro 

lado, como bem consignou o d. Juízo de origem, a instituição financeira 

não preencheu um dos requisitos da busca e apreensão, qual seja, a 

constituição do devedor em mora, porque a notificação apresentada 

ocorreu quando já falecera o devedor. De igual modo, restou consignado 

que proposta a demanda após o óbito da parte indicada no polo passivo, 

não sendo o caso de substituição processual, dado que a pessoa falecida 

não possui capacidade para estar em juízo, tornando irretocável a 

sentença que decretou a extinção do processo, consoante julgados deste 

Tribunal de Justiça, in verbis: (...) De todo exposto, voto pelo 

desprovimento do recurso para manter íntegra a sentença por seus 

próprios fundamentos. “Anoto que a desconstituição da conclusão do 

acórdão recorrido, na forma pretendida, demandaria o reexame do acervo 

fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego seguimento 

ao recurso especial.” (STJ - REsp: 1633257 AC 2016/0276802-5, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 27/06/2017) 

Assim, ausente o pressuposto de desenvolvimento regular e válido do 

processo em face da morte do requerido antes da propositura de ação. 

Ademais, cabe ao autor acionar a seguradora e não o espólio diante do 

contrato de seguro por morte. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos, Julgo por resolução de Mérito a presente Ação de 
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Busca e Apreensão e JULGO EXTINTO o processo , nos termos do artigo 

485, IV, § 3º do CPC c/c Decreto Lei nº 911/69. Revogo em definitivo a 

liminar concedida e determino a restituição do bem ao requerido, bem como 

o mantenho em sua posse. Expeça-se o necessário. Condeno a parte 

requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00(hum mil reais), 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte 

requerente intimada a pagar a condenação em quinze dias, do trânsito em 

julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

demandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1045919-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1045919-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO SERGIO DA 

SILVA MARTINS REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, etc. Paulo Sérgio da Silva Martin, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com a presente Ação de Exigir Contas contra 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda e requereu a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça. Afirmou que firmou o contrato de 

consórcio n°. 7595/060, com a finalidade de comprar o veículo gol/vw 1.0 

2012/12, placa NTY 4351 valor de R$ 24.420,00 (vinte e quatro mil 

quatrocentos e vinte reais) para pagamento em 43 (quarenta e três) 

parcelas de R$ 654,42 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 

e dois centavos)e após o pagamento de 38 (trinta e oito) parcelas, 

tornou-se inadimplente. Descreveu que não realizou o pagamento das 

parcelas de nº 39 a 43, entretanto, a ação de busca e apreensão ajuizada 

sob o nº 58374-12.2014.811.0041) foi cobrada a parcela de nº 44, sendo 

que o contrato seria até a parcela nº 43. Aduziu que saldo devedor do 

autor era de R$ 4.351,19 (quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e 

dezenove centavos) quando ao ajuizamento da Ação de Busca e 

Apreensão e o bem foi vendido por R$16.600,00 (dezesseis mil e 

seiscentos reais) e requereu a restituição do valor, com o abatimento das 

custas processuais. No mérito, asseverou sobre a necessidade de exigir 

contas. Discorreu sobre o procedimento de venda extrajudicial do vem 

através do Decreto Lei nº 911/69 e sustentou ausência de notificação 

acerca do leilão e do saldo remanescente da dívida e seu direito ao 

reconhecimento de inexistência da dívida com a exclusão de seu nome 

dos órgãos e proteção ao crédito e eventual saldo devedor. Requereu a 

concessão de tutela de urgência para que o requerido se abstenha ou 

exclua o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito e cartório 

de protesto de título, sob pena de multa diária. Pediu o pagamento do 

equivalente à diferença do valor atualizado do débito com o da venda do 

bem e subsidiariamente a o montante da venda seja inferior, seja 

reconhecida a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade e quitação do 

contrato. Rogou pela Procedência da ação. Juntou documentos de id. 

24892759/24892772. A justiça gratuita processual foi indeferida no id. 

24900445. Após o pagamento das custas processuais, foi indeferida a 

tutela de urgência (id. 27127656). Em resposta, o requerido apresentou 

contestação (id. 29403061), na qual fez uma síntese do pedido. Arguiu em 

sede de preliminar ausência de causa de pedir uma vez que não foi 

comprovado ser titular de um direito que lhe fora lesado ou negado, bem 

como a ausência de pedido administrativo de prestação de contas. No 

mérito, aduziu sobre a inexistência de prestar contas pela ausência de 

comprovação de ter solicitado esclarecimentos ao requerido 

extrajudicialmente. Esclareceu a situação do consórcio contratado. 

Informou que após a contemplação da cota, a consorciada apresentou o 

bem desejado e após a constituição da garantia, efetuamos o pagamento 

da carta de crédito diretamente ao vendedor do bem e assim, a 

consorciada passou a ser devedora do grupo e da Administradora, pois 

utilizou o crédito que fazia jus. Asseverou que com o inadimplemento é 

acrescido multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês e honorários advocatícios à base de 10%. Destacou que 

com a efetivação da Busca e Apreensão do bem, este foi vendido no 

montante de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais). Frisou que 

referido valor oi destinado ao pagamento das parcelas em atraso e 

obrigações contratuais que restou um valor total de R$ 5.495,69 (cinco mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).Rogou 

pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 29403059 - Pág. 

1/29403052 - Pág. 10. A parte autora apresentou réplica à contestação 

(id. 30229090), ratificando as teses iniciais. Rebateu as preliminares 

arguidas. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Exigir Contas contra contra 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda que tem como objetivo a 

prestação de contas o contrato de consórcio n°. 7595/060 referente a 

venda do bem extrajudicialmente. Por seu turno, o requerido argui carência 

de ação por falta de interesse processual e ausência de pedido 

administrativo para solução da lide. Afirmou sobre a desnecessidade de 

apresentar contas porque nunca se recusou em prestá-la. Compulsando 

os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo 

Código de Processo Civil. As preliminares arguidas se entrelaçam com o 

mérito e serão conjuntamente analisadas. Sobre a ausência de 

comprovação de pedido administrativo para obtenção da cópia do 

contrato, a requerente não necessita comprovar que houve pedido 

administrativo para fazer jus nesta demanda, uma vez que a sua ausência 

não é óbice para que a parte recorra ao Judiciário reivindicando eventual 

direito, tendo em vista o disposto no art 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nesses termos, é dever da Instituição 

Financeira prestar as contas ao fiduciante ante a alienação do bem 

apreendido em demanda expropriatória, nos termos do art. 2º do Decreto 

Lei nº 911/69 alterado pela Lei nº 13.043/2014, a fim de que sejam 

apurados os créditos e débitos. Destaca-se que referido dever está 

previsto em norma legal, na qual o requerido não pode se escusar de 

cumprir. Ora, na espécie, se a parte autora requerer a prestação das 

contas isso porque apenas a apreensão do veículo não implica a quitação 

do contrato, sendo que o preço obtido na venda deve ser abatido para 

verificar a quem restará saldo devedor. A ação foi fundamentada na Ação 

de Exigir Contas, com base nos artigos 550 e seguintes do NCPC, tendo o 

autor demonstrando as razões pelas quais exige as contas de do 

contratos indicado na inicial, com documentos comprobatórios dessa 

necessidade que instruíram a inicial. Podemos perceber que à pretensão 

posta na inicial no sentido do requerido prestar contas referentes a venda 

do bem realizada no sentido de que seja apurado a taxa de juros saldo 

devedor e/ou quitação do contrato. Há a comprovação da relação jurídica 

com o banco requerido conforme todos os contratos juntados aos autos 

de id. 24892765 - Pág. 1/ 24892769 - Pág. 9 e bem como o comprovante 

de apreensão do bem e não realização da prestação de conta na ação de 

nº 58374-15.2014.811.0041. Entendo que apenas a apresentação da nota 

fiscal da venda do bem apreendido (id. 29403055 - Pág. 1 ) e as despesas 

com o leilão extrajudicial (id. 29403055 - Pág. 2) não são suficientes para 

apurar as contas. Inclusive, que deve ser apresentada de forma mercantil 

na forma do art. 551 do CPC. Outrossim, foi apresentado a planilha de 

débito do requerido no id. 29403056, sem que qualquer especificação de 

como se chegou aquele valor, isso porque na inicial da ação de Busca e 

Apreensão o valor indicado pelo requerido como devido, á época era R$ 

4.351,19 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e dezenove 

centavos) – id. 24892767 - Pág. 1/ 24892767 - Pág. 4. E ainda, o cálculo 

apresentado na inicial, não foi apresentado de forma adequada, 

especificando de forma clara as despesas dispendidas pelo requerido. 

Entendo que estão presentes elementos suficientes para a exigência de 

prestação das contas pleiteadas, notadamente na primeira fase da ação, 

isso porque, sem maior delongas, preenchidos os requisitos na inicial, 

sendo que o ré tem o dever de prestar as contas. Assim, dirimida apenas 

o dever do requerido prestar contas com o intuito liquidar o relacionamento 
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jurídico no seu aspecto econômico, de forma pormenorizada, de maneira 

que se defina, ao final, a existência ou não de um saldo. Conforme prevê o 

regulamento apresentado pelo requerido na cláusula 28.3, quando da 

retomada o bem e submetido a hasta pública, o fruto da venda será 

destinado ao pagamento das Parcelas em atraso, vincendas e de 

quaisquer outras obrigações não pagas previstas neste Contrato de 

Adesão. Entretanto, se resultar saldo positivo, a importância respectiva 

será atribuída ao Consorciado Contemplado Ativo;. Como também, se 

insuficiente, o Consorciado Contemplado Ativo permanecerá responsável 

pelo pagamento do Saldo Devedor remanescente nos termos da Lei no 

11.795 de 08.10.2008. Razão pela qual, a prestação de contas é 

essencial. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos 

autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Prestação de 

Contas e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I 

e 550 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil, por existir 

comprovação do direito apontado na inicial, como acima fundamentado, 

determinando a prestação de contas prestação de contas referente ao 

contrato nº 7595/060, com relação a venda do bem, em virtude da ação de 

busca e apreensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe 

ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Condeno o requerido nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, ficando intimado a pagar a 

condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação 

de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora e 

avaliação. P.R.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1048218-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048218-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LOIRDES BENEDITA 

DE MORAES E SILVA REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Loirdes Benedita de Moraes e Silva 

devidamente qualificada nos autos ingressou com a presente Ação 

Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c 

Dano Moral, contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento. 

Inicialmente requereu os benefícios da justiça gratuita e asseverou sobre 

a prioridade de tramitação do feito, em razão de ser pessoa idosa. 

Sustentou que, atualmente vive da pensão deixada pelo seu falecido 

marido, recebendo os seus proventos da aposentadoria através do Banco 

Brasil, Agencia: 2960-2, Conta Salario: 35084-2. Informou que, em 

06/01/2016 fez um empréstimo pessoal com a Requerida, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para serem descontados diretamente de sua 

conta corrente, em 12 parcelas fixas no valor de R$ 1.181,65 (um mil 

cento e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) – Contrato 

n°:041330011407. Destacou que, na data de 27/06/2016 recebeu uma 

proposta da Requerida para fazer um refinanciamento do valor financiado, 

que consistia em emprestar o valor de R$ 6.020,03 (seis mil vinte reais e 

três centavos), para serem descontados de sua conta corrente, onde 

recebe a pensão, em 12 parcelas de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) – 

Contrato n°:041330011407. Relatou que, após 6 (seis) meses do 

refinanciamento voltou a procurar a Requerente, e novamente propôs um 

novo refinanciamento, na data de 26/12/2016, que consistia em emprestar 

o valor de R$ 10.359,99 (dez mil trezentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos), da qual estaria quitando a sua dívida anterior e 

ainda sobraria uma quantia em dinheiro, deste refinanciamento, pagaria 12 

parcelas fixas no valor de R$ 2.610,14 (dois mil seiscentos e dez reais e 

quatorze centavos), descontados diretamente de sua conta bancaria 

(Contrato n°: 041330012814). Elucidou que em 26/06/2017 começou a 

“fraude”, pois, sem solicitar e sem assinar contrato algum com a 

Requerida, foi feito sem o seu conhecimento e consentimento, um novo 

refinanciamento, no valor de R$ 11.00,00 ( onze mil reais), para quitar a 

dívida anterior, da qual faltava apenas seis meses para acabar, contudo 

assumiria mais 12 parcelas no valor de R$ 2.445,47 (dois mil quatrocentos 

e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) – Contrato n°: 

041330014232. Asseverou que solicitou cópia junto a parte requerida do 

contrato, referente ao contrato acima descrito, e que, não consta a sua 

assinatura, mas somente uma marca de digital, da qual a Autora 

desconhece e garante que jamais serviria como assinatura em um 

contrato, pois sabe ler e escrever perfeitamente. Relatou que a “ fraude” 

da Requerida não acaba por ai, pois na data de 20/11/2017, outro contrato 

de refinanciamento, também sem o seu consentimento e conhecimento foi 

efetuado, no valor de R$ 12.170,00 (doze mil cento e setenta reais), para 

quitar a dívida anterior, porém sem assinatura, novamente contendo 

apenas uma marca de digital. No referido contrato pagaria a importância de 

R$ 2.768,40 (dois mil setecentos e sessenta oito reais e quarenta 

centavos) mensais, descontados diretamente em sua conta bancaria – 

Contrato n°: 041330015471. Elucidou que desconhecia os aludidos 

refinanciamentos feitos em seu nome, que eram feitos sempre que o 

financiamento completava seis meses pagos e faltava mais seis meses 

para encerrar o pagamento do empréstimo. Afirmou que procurou a 

Requerida com intuito de diminuir as parcelas que estavam em valores 

exorbitantes e foi informada que se fizesse um novo empréstimo, o valor 

reduziria, e, desta forma, acreditou nas informações repassadas pela 

atendente da Requerida e fez um contrato de empréstimo, emprestando a 

quantia de R$ 1.653,26 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e 

seis centavos), das quais seriam pagas em 12 parcelas no valor de R$ 

370,00 (Trezentos e Setenta Reais) – Contrato n°: 041330015616. 

Informou que, na data de 27/02/2018 foi novamente surpreendida, com 

uma nova cobrança de empréstimo em sua conta salário, sem a sua 

anuência, pois conforme contrato, colacionado nos autos, inexiste sua 

assinatura na avença. No referido contrato, tratava-se de um novo 

empréstimo na quantia de R$ 1.085,36 (mil e oitenta e cinco reais e trinta e 

seis centavos), da qual pagou 12 parcelas de R$ 221,00 (duzentos e vinte 

e um reais) – Contrato n°:05061003968. Afirmou que, se encontrando em 

uma situação financeira totalmente precária, acabou por procurar a 

Requerida para fazer uma antecipação do imposto de renda, sendo nesta 

oportunidade, feito a antecipação no valor de R$ 1.858,15 (mil oitocentos e 

cinquenta e oito reais e quinze centavos), que seriam descontados em 

sua conta salário, em uma única parcela, até a data de 17/12/2018, a 

quantia de R$ 4.816,26 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e 

seis centavos), nos termos do contrato n°: 050610004128. Asseverou 

que, não suportando a quantidade de empréstimos e descontos que 

estavam sendo feitos em sua conta salário, pois estava praticamente 

recebendo menos de 30% de seu salário bruto, na data de 11/06/2018 

aceitou mais uma vez a proposta de refinanciamento da Requerida, que 

lhe garantia cobrar valores menores nas parcelas, contudo aumentaria o 

número de parcelas, razão pela qual efetivou um empréstimo no valor de 

R$ 12.477,00 (doze mil quatrocentos e setenta e sete reais), para quitar 

três contratos de empréstimos anteriores, contudo pagaria 12 parcelas no 

valor de R$ 2.515,94 (dois mil quinhentos e quinze reais e noventa e 

quatro centavos) - Contrato n°: 050610004890. Mais, que na data de 

01/12/2018, a requerida, sem autorização e anuência da Requerente, 

realizou novo refinanciamento, através do Contrato n°: 095010232201, 

onde não há a sua assinatura, referido contrato consta que a Autora 

havia feito um empréstimo no valor de R$ 9.107,00 (nove mil cento e sete 

reais), para quitar o empréstimo anterior e pagar mais seis parcelas na 

quantia de R$ 2.743,79 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e 

setenta e nove centavos). Diante dos contratos colacionados nos autos, 

houve cobrança de juros abusivos, visto que as parcelas ficavam muito 

mais onerosas. Confessou que efetuou 5(cinco) empréstimos com a parte 

requerida, contudo os empréstimos foram sendo refinanciados e se 

tornando uma verdadeira "bola de neve", ocasionando um abalo enorme 

em sua vida financeira, pois estava recebendo menos de 30% do seu 

salário bruto. Que os outros 5 contratos, dos 10 empréstimos realizados 

não foram contratados, pois não consta a sua assinatura, havendo 

apenas uma marca de digital. Pretende conhecimento da relação de 

consumo existente entre as partes, e ressaltou sobre a abusividade na 

cobrança dos juros, devendo a parte requerida proceder com a restituição 

do valor pago, no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos 
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e vinte reais), nos termos do art. 42, Parágrafo Único do CDC. Roga para 

ser procedida retificação dos valores que estão sendo cobrados, para 

que sejam descontados somente os valores que foram pactuados no 

contrato, e não os valores posteriores que foram estabelecidos 

unilateralmente pela parte requerida. Pugnou para que seja concedida a 

liminar, para a suspensão dos descontos mensais que estão sendo 

descontados ilicitamente dos proventos da aposentadoria até o julgamento 

final desta ação. Requereu a condenação da parte requerida ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Juntou 

documentos no id. 25383354/ id. 25404363. Nos termos da decisão de id. 

25730214 a concessão da justiça gratuita foi negada, razão pela qual a 

parte autora requereu no id. 26675515 novamente o deferimento do 

benefício, bem como juntou documentos no id. 26675812/ id. 26675821, 

contudo, nos termos do despacho de id. 26704656 ficou mantido o 

indeferimento da gratuidade de justiça. A parte autora, por sua vez 

procedeu com o recolhimento das custas processuais no id. 27309793, 

sendo vinculadas ao processo, conforme certificado no id. 27341419. O 

pedido de tutela urgência foi indeferido, nos termos da decisão de id. 

27384961. A parte requerida veio aos autos no id. 28813416, onde 

requereu pela juntada de documentos (id. 28813417/ id. 28813429) e 

apresentou contestação no id. 28813431. Preliminarmente asseverou 

sobre a necessidade de indeferimento da gratuidade da justiça, bem como 

requereu o indeferimento da Inicial, nos termos do §2º do art. 330 do Novo 

Código de Processo Civil. Requereu ainda a carência da ação, em 

decorrência da falta de interesse processual, nos termos do art. 330, III, 

do CPC. Elucidou sobre o produto contratado pela parte autora, bem como 

destacou que a Instituição Financeira concede empréstimos a clientes 

detentores de situação financeira desfavorável, de alto risco, os quais, na 

maioria das vezes, possuem vários protestos e dívidas cadastradas nos 

órgãos de proteção ao crédito. Sustentou que as partes celebraram 10 

(dez) contratos, e que, a parte autora encontra-se inadimplente, em razão 

de insuficiência de saldo em sua conta bancária, sendo os seguintes 

contratos: 1) Contrato nº 095010232201 2) Contrato nº 050610004890 3) 

Contrato nº 050610004128 4) Contrato nº 050610003968 5) Contrato nº 

041330015616 6) Contrato nº 041330015471 7) Contrato nº 

041330014232 8) Contrato nº 041330012814 9) Contrato nº 

041330011407 10) Contrato nº 041330009901 Sustentou que não existe 

lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas Instituições 

Financeiras. Elucidou sobre os requisitos necessários para a revisão das 

taxas de juros pelo poder judiciário, diante de análise dos casos 

concretos. Defendeu que não pode ser utilizada a taxa média de juros 

divulgada pelo banco central como ferramenta exclusiva para aferir a 

abusividade. Afirmou que a taxa de juros cobrada pela Crefisa não pode 

ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado. Defendeu que 

deve ser afastado os danos morais pleiteados. Asseverou que a boa-fé 

na cobrança afasta qualquer pretensão de restituição em dobro (art. 42 do 

CDC). Elucidou sobre a necessidade de revogação da tutela antecipada 

pleiteada e da impossibilidade de suspensão dos descontos na Conta 

Corrente da parte autora. Asseverou sobre a impossibilidade da 

concessão de inversão do ônus da prova. Pugnou pelo acolhimento das 

preliminares e a extinção do presente feito sem resolução de mérito. 

Juntou documentos no id. 28813432/ id. 28814220. A parte autora 

apresentou réplica (id. 29096554) à contestação onde rebateu às 

preliminares e ratificou as teses da inicial. Vieram-me conclusos os autos 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de 

Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de 

Urgência c/c Dano Moral contra Crefisa S/A Crédito, com a pretensão de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; deferimento da tutela de 

urgência para a suspensão dos descontos mensais que estão sendo 

descontados ilicitamente dos proventos; sustentou que houve cobrança 

de juros abusivos, visto que as parcelas ficavam muito mais onerosas; 

defendeu que dos 10 (dez) contratos constantes em seu nome, apenas 

5(cinco) empréstimos foram efetivados, os demais não foram contratados, 

pois não consta a sua assinatura, havendo apenas uma marca de digital. 

Requereu a restituição do valor pago, no montante de R$ 39.920,00 (trinta 

e nove mil novecentos e vinte reais), nos termos do art. 42, Parágrafo 

Único do CDC. Elucidou que deve ser procedida a retificação dos valores 

que estão sendo cobrados, para que sejam descontados somente os 

valores que foram pactuados no contrato, e não os valores posteriores 

que foram estabelecidos unilateralmente pela parte requerida. Por sua vez, 

o requerido preliminarmente asseverou sobre a necessidade de 

indeferimento da gratuidade da justiça; indeferimento da Inicial, nos termos 

do §2º do art. 330 do Novo Código de Processo Civil; carência da ação, 

em decorrência da falta de interesse processual, nos termos do art. 330, 

III, do CPC. Sustentou que as partes celebraram 10 (dez) contratos, e que, 

a parte autora encontra-se inadimplente, em razão de insuficiência de 

saldo em sua conta bancária. Asseverou não pode ser considerada 

abusiva a taxa de juros aplicado nos contratos; defendeu que deve ser 

afastado os danos morais pleiteados; asseverou que a boa-fé na 

cobrança afasta qualquer pretensão de restituição em dobro (art. 42 do 

CDC); defendeu a necessidade de revogação da tutela antecipada 

pleiteada e da impossibilidade de suspensão dos descontos na Conta 

Corrente da parte autora; asseverou sobre a impossibilidade da 

concessão de inversão do ônus da prova. Compulsando os autos, como 

as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de 

produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de 

direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da 

prova, pois a matéria é de direito e documental, não necessitando 

proceder a dilação probatória, pois tanto a parte autora, quanto a parte ré 

colacionaram nos autos, documentos hábeis para o julgamento do feito. A 

parte autora acostou nos autos (id. 25384208/ id. 25404363) os contratos 

de empréstimos; autorizações de desconto em conta corrente; 

demonstrativos do custo efetivo total e extratos da conta corrente. A parte 

requerida, por sua vez colacionou nos ids. 28813436 /id. 28870345, 

contratos de empréstimos; autorizações de desconto em conta corrente; 

demonstrativos do custo efetivo total e demonstrativos de débitos. 

Portanto, documentos estes suficientes para julgamento do feito. 

Inicialmente convém destacar que a parte autora, anteriormente à 

distribuição da presente ação havia distribuída a mesma ação, perante o 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (Processo nº 

8024055-29.2019.811.0001), que foi reconhecida de ofício, através de 

Recurso Inominado nº 0024055-68.2019.811.0001, a incompetência 

absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, conforme 

pesquisa efetivada, por este Juízo junto ao Projudi/MT. Primeiramente, 

cumpre analisar as preliminares arguidas em sede de defesa. Quanto a 

pretensão do requerido para se manter o indeferimento da gratuidade de 

justiça. Tal requerimento se mostra desnecessária, diante do recolhimento 

das custas processuais pelo requerente no id. 27309793. Com relação a 

preliminar de inépcia da inicial pela falta de cumprimento do art. 330 § 2º do 

CPC, não merece guarida, pois não há fundamento do excesso de valores, 

e sim, questionamento sobre a legalidade cobrança de encargos 

contratuais, no qual pretende exclusão dos juros remuneratórios aplicados 

pela taxa aplicada à época da contratação. Rejeito. Quanto a preliminar 

arguida por carência da ação por falta de interesse processual, também 

não merece guarida. O interesse processual, em suma, exige a 

conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença 

cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da 

sentença de mérito. (Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria 

Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, 

Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, 

na espécie, se a parte autora sustenta que houve cobrança indevida dos 

juros e pleiteia a sua adequação/revisão, patente o seu interesse de agir 

(processual). Assim, a parte autora demonstrou a necessidade de um 

pronunciamento judicial. Rejeito. Quanto à questão de fundo, nota-se nos 

autos que a parte autora sustenta a cobrança de juros abusivos, bem 

como, pretende a suspensão de dos descontos mensais que estão sendo 

realizados de forma ilícita, em seu provento, que não foram contratados, 

pois defende que, de 10 (dez) contratos constantes em seu nome, apenas 

5(cinco) empréstimos foram efetivados, os demais não foram contratados, 

pois não consta a sua assinatura, havendo apenas uma marca de digital. 

Além, de requerer a restituição, em dobro de valores e danos morais. Pois 

bem. Os contratos citados na inicial são 10 (dez), conforme abaixo, 

transcritos: 1) Contrato nº 095010232201 2) Contrato nº 050610004890 3) 

Contrato nº 050610004128 4) Contrato nº 050610003968 5) Contrato nº 

041330015616 6) Contrato nº 041330015471 7) Contrato nº 

041330014232 8) Contrato nº 041330012814 9) Contrato nº 

041330011407 10) Contrato nº 041330009901 Nota-se que, a parte autora 

sustenta, nos seguintes termos da inicial, o seguinte: “...descobriu que 5 

dos 10 empréstimos realizados não tinham sido contratados pela 

Requerente, nem mesmo tinha a sua assinatura, havendo apenas uma 

marca de digital, a Requerente lê e escreve perfeitamente, tanto que 
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assinou os outros contratos de empréstimos...” Contudo, no transcorrer 

dos fatos, a parte requerente descreveu de forma expressa, que 4 

(quatro) contratos não foram realizados por ela, pois não consta a sua 

assinatura, sendo os seguintes indicados abaixo, e, que serão analisados 

neste primeiro momento, se foram ou não devidamente contratados pela 

parte requerente. 1) Contrato nº 095010232201 2) Contrato nº 

050610003968 3) Contrato nº 041330015471 4) Contrato nº 

041330014232 Verifica-se que, os contratos em questão foram 

colacionados nos autos, respectivamente: 1)Contrato nº 095010232201 

(id. 25404350). 2)Contrato nº 050610003968 (id. 25403723). 3)Contrato nº 

041330015471 (id. 25403702). 4)Contrato nº 041330014232 (id. 

25403078). E, analisando os aludidos contratos, nota-se que não consta a 

assinatura da parte autora ali lançado, como por ela sustentado, mas sim, 

apenas a digital, que, sequer é negado pela parte autora a digital ali 

lançada. Apenas afirma não ter a sua assinatura. Em que pese a parte 

autora sustentar nos autos, que não realizou com a parte requerida alguns 

contratos, em especial os descritos acima, tal tese, se contradiz quando 

se constata, diante dos extratos bancários da sua conta bancária (Ag. 

2960-2 C/C 35084-2), por ela colacionado nos autos, que ali constou, 

valores creditados em seu favor, alusivos aos contratos que sustenta a 

autora não ter realizado. Depreende-se nos extratos bancários da parte 

autora, que foi disponibilizado os valores oriundos das contratações acima 

descritas, vejamos: - No Contrato (1) de nº 095010232201 (id. 25404350) 

realizado em 03/12/2018, o valor total do empréstimo no ato da 

contratação consistiu na importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para 

a respectiva quitação do Contrato nº 050610004890, e, posteriormente 

liberação do valor de R$ 205,04 (duzentos e cinco reais e quatro 

centavos), com o respectivo abatimento do valor do IOF de R$ 107,00 

(cento e sete reais), conforme constou no Demonstrativo do Custo Efetivo 

Total (id. 25404350-Pág.5). Houve o crédito na conta bancária da parte 

autora (Ag. 2960-2 C/C 35084-2), diante do que se constata no extrato 

bancário contido no id. 25384200-Pág.7. - No Contrato (2) de nº 

050610003968 (id. 25403723), realizado em 27/02/2018, a referida 

contratação consistiu em disponibilizar à parte autora a importância de R$ 

1.085,36 (um mil e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme 

constou no Demonstrativo do Custo Efetivo Total (id. 25403723-Pág.5), e 

que foi devidamente creditado no dia 27/02/2018, o referido valor, na 

conta bancária da parte autora ((Ag. 2960-2 C/C 35084-2), conforme se 

verifica no extrato da conta bancária da parte autora (id. 25384198 - Pág. 

2). - No Contrato (3) nº 041330015471 (id. 25403702), realizado em 

20/11/2017, ali ficou avençado o valor total do empréstimo, a importância 

de R$ 12.170,00 (doze mil e cento e setenta reais), para fins de quitação 

do Contrato de nº 041330014232, e liberação da importância de R$ 

3.500,56 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e seis centavos), em 

favor da parte autora, conforme constou no Demonstrativo do Custo 

Efetivo Total (id. 25403702-Pág.5). Contudo a parte autora não colacionou 

nos autos, o extrato bancário completo, de sua conta corrente, referente à 

competência de 11/2017, visto que colacionou extrato bancário, apenas 

relativo ao período de 01/11/2017 à 13/11/2017 e 30/11/2017. - No 

Contrato (4) nº 041330014232 (id. 25403078) realizado em 26/06/2017, ali 

ficou avençado o valor total do empréstimo na importância de R$ 

11.173,98 (onze mil e cento e setenta e três reais e novena e oito 

centavos), para fins de quitação do Contrato de nº 041330012814, e 

liberação da importância de R$ 3.083,60 (três mil e oitenta e três reais e 

sessenta centavos), em favor da parte autora, conforme constou no 

Demonstrativo do Custo Efetivo Total (id. 25403078-Pág.5). Nota-se que, 

no extrato da conta corrente da autora, contido no id. 25384192-Pág.6 fez 

constar a importância de R$ 3.083,60 (três mil e oitenta e três reais e 

sessenta centavos), devidamente creditada, na conta bancária da parte 

autora. Portanto, a tese da parte requerente de que, não realizou com a 

parte requerida os contratos acima descritos, caem por terra, diante dos 

documentos que por elas foram colacionados nos autos, em especial, os 

próprios extratos bancários, onde comprovam que houve disponibilização 

de valores, oriundos do Contrato (1) de nº 095010232201 (id. 25404350); 

Contrato (2) de nº 050610003968 (id. 25403723); Contrato (3) nº 

041330015471 (id. 25403702) e Contrato (4) nº 041330014232 (id. 

25403078), em sua conta corrente (Ag. 2960-2 C/C 35084-2). Ademais, 

nota-se nos demais contratos que por ela foram assinados, que também, 

consta a sua digital. Ainda se depreende nos autos, que a própria autora 

confessa que por diversas vezes procurava pela parte requerida com 

intuito de diminuir as parcelas dos contratos e acaba por fazer um outro 

contrato ou renegociação de dívida. Desta forma, não há que se falar em 

descontos indevidos efetivados pelo requerido, visto que os contratos 

foram devidamente realizados pela parte requerente. Quanto aos juros 

remuneratórios aplicados nos contratos descritos na inicial, consigno que, 

não obstante às Instituições Financeiras não estarem afetas ao patamar 

de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como 

se verifica nos contratos colacionados nos autos. Nota-se nos contratos 

as seguintes taxas mensais de juros: 1)Contrato nº 050610004128 id. 

25403724)-10,50% 2)Contrato nº 041330009901 id. 25384208)–14,50% 

3)Contrato nº 050610003968 id. 25403723)-17,00% 4)Contrato nº 

095010232201 id. 25404350)–18,50% 5)Contrato nº 050610004890(id. 

25403732)–18,50% 6)Contrato nº 041330015471(id. 25403702)-18,50% 

7)Contrato nº 041330014232(id. 25403078)-18,50% 8) Contrato nº 

041330015616 (id. 25403714)–22,00% 9) Contrato nº 041330012814 (id. 

25384229)–22,00% 10) Contrato nº 041330011407 (id. 25384225) – 

22,00% Não restam dúvidas, que os juros ali aplicados são considerados 

abusivos, de acordo com a Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 

do STF e Súmula 382 STJ. Dessa forma, em casos excepcionais, como o 

presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, 

estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Com isso, necessária a 

redução dos juros à taxa média de mercado, visto que demonstrado o 

percentual excessivo pactuado nos contratos celebrados entre as partes. 

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta 

exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem 

decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação 

de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como 

demonstrado nos autos. Ora, não se pode achar dentro da normalidade, 

taxa de juros de 10,50% a.m à 22,00% a.m. No caso deverá incidir a taxa 

média de mercado para operações desta natureza – empréstimos 

pessoais - no percentual de 2,5% a.m. Há também de considerar a forma 

capitalizada pois em todos os contratos, o percentual anual é maior que o 

mensal, reputando-se capitalização mensal. Deverá o requerido moldar os 

débitos provenientes dos contratos anunciados na inicial, como aqui 

dirimido e após, aquilatar o que restou pago. Na liquidação do julgado, em 

havendo saldo remanescente em favor da parte requerente, faculto a 

restituição de forma simples e atualizada. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, sabemos que o princípio da reparação civil, 

quando há violação da honra e imagem da pessoa que está amparada pela 

Lei Civil Brasileira. Entretanto, não houve comprovação nos autos de ato 

ilícito praticado pelo requerido. Ora, pelas razões e provas trazidas nos 

autos, o requerido não praticou ato ilícito capaz de gerar responsabilidade 

civil. Muito embora, tenha ocorrido a cobrança de juros acima da taxa 

média de mercado, tal fato, por si só, não caracteriza danos morais. Da 

mesma forma, também não caracteriza os danos morais, quando fica 

comprovado nos autos, a efetiva contratação de empréstimos e 

renegociações de contratos, como restou dirimido nos autos, em linhas 

anteriores. Os descontos realizados pelo requerido, dos contratos 

anunciados nos autos configuram exercício regular de um direito, que, a 

teor do disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta a 

caracterização de ato ilícito, pelo que não há falar em pagamento de 

indenização por dano moral como pretendido pela parte autora. Portanto, 

não estão configurados os requisitos legais, nexo causalidade, o dano 

moral para configurar a reparação civil. Entendo que não cabe litigância de 

má-fé da parte autora, pois apesar de considerar os contratos, os juros 

foram alterados. Concedo a liminar para autora, no sentido de obstar 

descontos em sua aposentadoria, como posto na inicial, salvo se no 

percentual aqui dirimido. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c 

Dano Moral e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I e 300 do Novo Código de Processo Civil e determino a 

revisão dos Contratos abaixo elencados, para a incidência dos juros 

remuneratórios no percentual de 2,5% a.m, todos capitalizados. 1) 

Contrato nº 095010232201 2) Contrato nº 050610004890 3) Contrato nº 

050610004128 4) Contrato nº 050610003968 5) Contrato nº 

041330015616 6) Contrato nº 041330015471 7) Contrato nº 

041330014232 8) Contrato nº 041330012814 9) Contrato nº 

041330011407 10) Contrato nº 041330009901 Concedo a liminar, para a 

suspensão dos descontos mensais que estão sendo descontados dos 

proventos da aposentadoria, salvo se efetivar no percentual aqui dirimido. 

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior 

faculto a restituição de forma simples e atualizada. Custas e despesas 
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processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002531-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002531-38.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: SEVERINO JOSE DE LIMA Vistos, etc. Banco Itaucard 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

de Busca e Apreensão com pedido liminar contra Severino José de Lima, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face Cédula de 

Crédito n.º 30410-53767331, firmado entre as partes. Alegou que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar 

as prestações vencidas a partir de 15/10/2019, requerendo a concessão 

de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. 

Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 28263306 - Pág. 6 /Núm. 

28263316 - Pág. 1. A liminar foi concedida nos termos da decisão de id. 

Núm. 28288110 - Pág. 1 e devidamente cumprida nos ids. Núm. 28792020 - 

Pág. 5 / Pág. 7, com a citação da parte requerida no id. Núm. 28792020 - 

Pág. 7. No id. Núm. 29669083 - Pág. 1 a parte requerida requereu a juntada 

da habilitação processual. Apresentou contestação no id. 29669085 - Pág. 

1 29669085 - Pág. 1 e fez uma breve narrativa dos fatos. Asseverou 

sobre a ampla defesa em busca e apreensão. Postulou pela aplicação do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Asseverou sobre a 

descaracterização da mora atribuída, face a cobrança ilegal dos juros 

remuneratórios, a capitalização diária dos juros, as taxas e tarifas ilegais - 

registro contrato e avaliação de bem, o seguro de proteção financeira e os 

encargos moratórios. Rogou pela improcedência dos pedidos iniciais, a 

inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. A parte autora apresentou réplica à contestação no id. Núm. 

30544632 - Pág. 1, e ratificando os termos iniciais. Vieram-me conclusos 

os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar contra Severino José de 

Lima, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face 

Cédula de Crédito n.º 30410-53767331, firmado entre as partes. Alegou 

que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 15/10/2019, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Por seu turno, o requerido apresentou 

contestação e pretendeu a descaracterização da mora atribuída, a 

ilegalidade dos juros remuneratórios, a capitalização diária, as taxas e 

tarifas ilegais - registro contrato e avaliação de bem -, o seguro, os 

encargos moratórios, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Considerando que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos 

autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento 

do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 

355-I do Novo Código de Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável 

a inversão do ônus da prova, vez que o contrato entabulado entre as 

partes foi acostado no id. Núm. 28263315 - Pág. 2 sendo suficiente para 

julgamento antecipado da lide. Inicialmente, no caso, há impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerida não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizado de seus 

rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para 

aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas 

partes, conforme documentos que instruem a inicial, não há como inferir 

ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. As partes firmaram o 

contrato de financiamento, ofertando ao requerido em alienação fiduciária 

o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas 

partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil 

entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas 

com relação ao seu conteúdo. Denota-se, que a requerida está 

inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do 

dia 15/10/2019, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato 

inconteste. Em vista do julgamento referente às tarifas referente registro 

de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 

1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como representativos do tema, já 

houve pronunciamento das matérias ali afetadas (Recurso Especial nº 

1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 

e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado 

conforme abaixo exemplificado. A despesa de avaliação do bem ficou 

determinada sua validade, bem como, da cláusula que prevê o 

ressarcimento de despesa com o registro, ressalvadas a abusividade com 

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso 

concreto. Tarifa de Avaliação de Bem Desta feita, a cobrança de Tarifa de 

Avaliação no montante de estipulada no contrato de id. Núm. 28263315 - 

Pág. 2 na cláusula D – D.2 é legal, como foi devidamente indicada nos 

autos e de acordo com o julgamento acima indicado declaro sua validade. 

Registo de Contrato Com relação à ilegalidade na cobrança da tarifa 

referente registro de contrato R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis 

reais e quarenta centavos), não merece guarida, posto que, somente são 

indevidos quando não avençados e cobrados seus valores, o que não 

ocorreu no caso em tela, conforme se verifica no item B – B.8 (id. 

28263315 - Pág. 2), devendo prevalecer. Seguro No tocante ao seguro foi 

devidamente descrito no item B – B.6 (id. 28263315 - Pág. 2). Tem-se que 

o requerido teve ciência do seguro e anuiu com sua contratação. Além do 

mais, não há provas da obrigatoriedade na contratação. Até porque a 

requerida se comprometeu no contrato a seguro para cobertura integral do 

bem na cláusula – “Garantia”. Juros Remuneratórios Percebe-se que no 

caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, 

com parcelas de prévio conhecimento da parte autora no qual as partes 

pactuaram a taxa de juros mensal 2,15% ao mês e anual de 29,08% ao 

ano. Não havendo reparo. Por tratar de parcelas fixas não há como 

sustentar o argumento de pagamento à maior daquele contratado. Já há 

muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a 

limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 

596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Portanto, não há que se falar em 

abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato. Razão pela 

qual, não persiste o pedido de descaracterizar a mora, considerando a 

inadimplência do requerido. Juros Moratórios Quanto aos encargos 

moratórios, restou expressamente previsto no item N - “Deveres VI” que 

no caso de inadimplemento haverá incidência de juros remuneratórios, 

todos capitalizados diariamente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

todos capitalizados diariamente e multa de 2%. Assim, por certo, na mora 

a capitalização deverá incidir a mensal e não diária. Apesar de ser 

permitida a referida quando avençado pelas partes, como no caso em tela, 

a referida não pode ser diária, pois existe permissão para capitalização 

mensal ou anual de juros e não diária. Quando trata de alienação 

fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação 

fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce 

sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor 

fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o 

devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem. Deste 

modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao 

credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que 

passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do 

vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não 

estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é 

conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar 

em mora com o pagamento das parcelas contratadas. É patente, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato – Súmula 297. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de 
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Busca e Apreensão e ACOLHO em parte as pretensões com fundamento 

no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. 

Decreto Lei n.º 911/69, para fazer alterar a forma de capitalização nos 

encargos moratório de diária, para mensal. No mais prevalece o contrato 

como avençado. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e 

posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos. Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a 

pagar a condenação em quinze dias, do trânsito em julgado, sob pena de 

multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041121-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIKA DE ARRUDA DIAS (EXECUTADO)

CONCEICAO APARECIDA BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041121-21.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CONCEICAO APARECIDA BASTOS, MONIKA DE ARRUDA 

DIAS Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação 

entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030905-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOARES PALACIO (EXECUTADO)

ELISMAR CANDIDA PALACIO (EXECUTADO)

SOARES & PALACIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030905-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: SOARES & PALACIO LTDA - EPP, LUCIANA SOARES 

PALACIO, ELISMAR CANDIDA PALACIO Vistos etc. O INFOJUD se constitui 

em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder 

Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014134-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014134-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - ME, REGIANE DAS 

DORES DO NASCIMENTO Vistos etc. O INFOJUD se constitui em 

instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, 

traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos 

executórios. O referido sistema substitui o anterior procedimento de 

fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela 

Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo 

Magistrado, uma vez que, deve ser permitida excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o 

que não restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte 

Requerente não comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar 

o endereço atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de 

pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada 

para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041120-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

CONCEICAO APARECIDA BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 389 de 900



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041120-36.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CONCEICAO APARECIDA BASTOS, ROSALIA FERREIRA DO 

NASCIMENTO Vistos. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal 

dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro 

o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendoa síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012915-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA GABRIELA CAMPOS BORDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012915-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BRUNA GABRIELA CAMPOS BORDIM 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021813-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021813-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ADRIANO FERNANDES Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento 

de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo 

mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos executórios. 

O referido sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de 

informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, 

contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez 

que, deve ser permitida excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não 

restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028204-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE MARIA ULRICH (EXECUTADO)

BALTAZAR ULRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028204-38.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSELAINE MARIA ULRICH, BALTAZAR ULRICH Vistos. 

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendoa síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025744-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA PREIMA (EXECUTADO)

 

deposite a parte credora diligencia para oficial de justiça em cinco dias

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034438-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Egrégio TJ/MT, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001305-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GREICE PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023755-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS BORGES (EXECUTADO)

 

Nos termos da portaria 142/2019 procedo a intimação da parte autora para 

depositar diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias: Art. 1º 

Regulamentar o cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à 

do juízo de origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no 

sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Art. 

2º Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a 

intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser 

expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de mandados da 

comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se 

distribuição de carta precatória, bem como despacho do juiz da 

comarca-destino. Art. 3º A guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência 

na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015251-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CAROLINA DIAVAN (REU)

 

Nos termos da portaria 142/2019 procedo a intimação da parte autora para 

depositar diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias: Art. 1º 

Regulamentar o cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à 

do juízo de origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no 

sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Art. 

2º Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a 

intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser 

expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de mandados da 

comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se 

distribuição de carta precatória, bem como despacho do juiz da 

comarca-destino. Art. 3º A guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência 

na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013655-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D A Z TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034368-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022879-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CATARINO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020764-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Procedo a intimação da parte autora, para manifestar sobre a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029118-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016098-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035079-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1035079-53.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO CPF: 36.900.256/0001-00, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI CPF: 027.801.751-76, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI CPF: 728.423.851-87 POLO PASSIVO: 

EXECUTADO: ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar impugnando 

a contestação no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012040-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033169-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARBOSA (EXECUTADO)

ANTONIO FONTOURA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033169-88.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOAO PAULO BARBOSA, ANTONIO FONTOURA BARBOSA 

Vistos etc. 1. Cite-se e intime-se, nos termos do art. 829 do CPC/2015, 

para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo 

providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034066-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCACAR (EXECUTADO)

MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034066-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME, ANTONIO 

LUIZ PEREIRA BALCACAR Vistos. Diante das tentativas frustradas de 

citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, 

ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a 

CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendoa síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do 

inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 

esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029845-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS OLIVO (REQUERIDO)

 

DEPOSITE O CREDOR DILIGENCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010067-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010067-03.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BENEDITA LUIZA DA SILVA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita. 

Verificada a regularidade das custas e despesas, CITE-SE a parte ré ITAU 

UNIBANCO S/A, na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001961-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA IMPUGAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003258-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO (REQUERIDO)

 

PARA O AUTOR NO PRAZO DE CINCO DIAS MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012179-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA ILUMINACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PARA O CREDOR MANIFESTAR SOBRE A EXCEÇÃO DE PRE 

EXECUTIVIDADE NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055193-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043648-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON ANTUNES DE MORAES (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011715-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018952-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1018952-45.2016.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 18.380,65 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 1 andar, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: PAULO CESAR TAVARES DA SILVA 

FEDERICI Endereço: RUA TRINTA E SETE, 810, SÃO JOÃO DEL REY, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78093-230 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O autor concedeu a ré um 

financiamento no valor de R$17.691,02 (dezessete mil, seiscentos e 

noventa e um reais e dois centavos), para ser restituído por meio de 48 

prestações mensais, no valor de R$581,85 (quinhentos e oitenta e um 

reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento final em 11/06/2018, 

mediante Contrato de Financiamento 4363047616 para Aquisição de Bens, 

garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 11/07/2014. 2. Em 

garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação 

Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber: a) 

“VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO STRADA FIRE, CHASSI 

9BD27803MB7322411, PLACA ATD8287, RENAVAM 254273157, COR 

BRANCA, ANO 10/11, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL”. 3. Ocorre, porém, que 

a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 11/12/2014, incorrendo em mora desde então, 

sendo "valor para efeito de eventual interesse da parte para purga da 

mora",onde deverá constar o valor da dívida atualizada, nos termos do § 

2º. do art. 3º. do Decreto-Lei nº. 911/69". 4. O autor, seguindo os 

procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do 

réu, por meio de protesto. 5. Assim, o débito vencido do réu, devidamente 

atualizado até 28/10/2016 pelos encargos contratados importa em R$ 

18.380,65 (dezoito mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco 

centavos) (doc. nº 05), sendo este o valor total para fins de purgação da 

mora em R$ 31.855,71 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais 

e setenta e um centavos, correspondente ao principal e acessórios das 

dívidas vencidas e vincendas do réu. DECISÃO: Vistos. Diante das 

tentativas frustradas de citação pessoal da parte Requerida, nos termos 

dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte Autora e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese 

da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos 

termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a 

diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a 

juntada da cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso 

temporal in albis Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL 

o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o 

Curador Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 

2020. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041235-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO VIEIRA ALVES CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1041235-91.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 25.437,23 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: AYMORE Endereço: RUA 

AMADOR BUENO, 474, Bloco C, 1 Andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04752-005 POLO PASSIVO: Nome: THYAGO VIEIRA ALVES 

CARVALHO Endereço: RUA ADAVILSON DA CRUZ, 25, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O autor concedeu a ré um 

financiamento no valor de R$ 26.985,27 (vinte e seis mil, novecentos e 

oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), para ser restituído por meio 

de 60 prestações mensais, no valor de R$ 829,65 (oitocentos e vinte e 

nove reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento final em 

27/07/2022, mediante Contrato de Financiamento 20026871903 para 

Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 

27/07/2017. 2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu 

em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a 

saber: a) "VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO PUNTO ESSENCE 1.6 16V, 

CHASSI 9BD11812EB1127407, PLACA NTY1979, RENAVAM 232168610, 

COR VERMELHA, ANO 10/11, MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL". 3. Ocorre, 

porém, que a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento 

das prestações a partir de 27/08/2018, incorrendo em mora desde então, 

nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações 

da Lei 13.043/2014. 4. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos 

pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação 

formalizada por carta registrada com aviso de recebimento (doc. nº 04). 5. 

Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 27/11/2018 

pelos encargos contratados importa em R$ 2.538,73 (dois mil, quinhentos 

e trinta e oito reais e setenta e três centavos) (doc. nº 05), sendo este o 

valor total para fins de purgação da mora em R$ 25.437,23 (vinte e cinco 

mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), 

correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e 

vincendas do réu, devidamente discriminados no doc. 05 6. Desta feita, 

cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o bem que lhe foi 

fiduciariamente alienado e em seguida promover a sua venda aplicando o 

respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 25.437,23 (vinte e 

cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), 

correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e 

vincendas do réu. DECISÃO: Vistos. Diante das tentativas frustradas de 

citação pessoal do Executado, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, 

do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a 

CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do 

inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 

esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade.Intime-se.Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047699-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 
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UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE FERREIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047699-97.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: ELIANE 

FERREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte ELIANE FERREIRA SANTOS e outros, nos termos do art. 

829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não 

sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047746-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA SANTOS (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

EFS - REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047746-71.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: EFS - 

REPRESENTACOES LTDA - ME, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ELIANE 

FERREIRA SANTOS Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte EFS - REPRESENTACOES LTDA 

- ME e outros (2), nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012555-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUELLE POUSO MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012555-28.2020.8.11.0041 REQUERENTE: EMMANUELLE POUSO 

MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO 

PAN, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Trata-se de ação de exibição de documentos contra instituição 

bancária. De acordo com o STJ, em repetitivo de repercussão geral, na 

tese fixada no Tema 648: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária.” No caso em apreço a 

parte não demonstrou na inicial ter requerido previamente e de forma 

administrativa os documentos mencionados e nem o seu não atendimento 

em prazo razoável. Desta forma, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazendo-se aos autos os documentos mencionados, 

sob pena de indeferimento da inicial. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1012662-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES MODESTO DE CARVALHO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012662-72.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ARISTIDES MODESTO DE 

CARVALHO FILHO REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É sabido que o Novo Código 

de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação 

de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC. Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Desta forma, 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do 

art. 300 do NCPC, concedo a liminar para que o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a ser revertido para a parte autora, de acordo com o 

Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual 

ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de 

Processo Civil de 2015. Expeça-se o necessário. Considerando que desde 

a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se e intime-se o requerido da liminar e 

responder a ação, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014247-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014247-62.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS 

COSTA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Analisando a petição inicial 

verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o 

banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012828-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON LUIZ HENIKA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012828-07.2020.8.11.0041 REQUERENTE: WELINGTON LUIZ HENIKA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de ação 

revisional de contrato de financiamento de automóvel, no valor de mais de 

cinquenta mil reais, com prestação de financiamento superior a mil e 

quinhentos reais, demonstrando condição financeira da parte autora, o 

que é totalmente incompatível com a assistência judiciária gratuita, devida 

constitucionalmente aos necessitados, motivo pelo qual desde já indefiro a 

benesse. Intime-se a parte autora para quem no prazo de 15 (quinze dias), 

comprove o recolhimento das custas e demais taxas processuais, bem 

como sua vinculação ao processo, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007219-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTELLI BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007219-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARCELO MARTELLI BORGES Vistos. INDEFIRO o pedido da 

parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009588-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YARA LUZIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009588-10.2020.8.11.0041 AUTOR: YARA LUZIA DA COSTA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 
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ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009423-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCILEIDE DA COSTA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009423-60.2020.8.11.0041 AUTOR(A): JOSCILEIDE DA COSTA DIAS 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Defiro a AJG. A parte autora propôs a presenta ação insurgindo-se 

contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito. Com a 

inicial, pede tutela de urgência para o fim de se determinar o 

cancelamento/suspensão dos descontos na folha de pagamento, e ainda 

que o banco se abstenha de inserir a dívida nos cadastros de proteção ao 

crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300, do CPC, o que a 

meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente não verifico aqueles 

elementos. No que tange a suspensão dos descontos, não está 

evidenciado o periculum in mora, e muito menos o fumus boni juris, o 

primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm se dando há 

bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o empréstimo foi feito 

amparado por um contrato regular. No que diz respeito à inserção do nome 

do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é exercício regular de 

direito caso haja inadimplência, e a instituição financeira poderá responder 

civilmente caso o faça erroneamente, ou com abuso. Desta forma, indefiro 

o pedido de tutela de urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 

(quinze) dias, com as advertências legais. DEIXO de designar a audiência 

de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em 

processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009833-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA TELMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009833-21.2020.8.11.0041 AUTOR: CELIA TELMA OLIVEIRA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010088-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010088-76.2020.8.11.0041 REQUERENTE: JULIANA SILVA DO CARMO 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte 

autora propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo 

consignado feito por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela 

de urgência para o fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos 

descontos na folha de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de 

inserir a dívida nos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só 

se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na 

espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No que tange a 

suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e 

muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo 

a inicial, vêm se dando há bastante tempo, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

No que diz respeito à inserção do nome do devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, é exercício regular de direito caso haja inadimplência, 

e a instituição financeira poderá responder civilmente caso o faça 

erroneamente, ou com abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009334-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 
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(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009334-37.2020.8.11.0041 AUTOR: FERNANDES DOS SANTOS SILVA 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1012406-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON ALAN DE SOUZA VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012406-32.2020.8.11.0041 AUTOR(A): RONILSON ALAN DE SOUZA 

VALE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte 

autora propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo 

consignado feito por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela 

de urgência para o fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos 

descontos na folha de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de 

inserir a dívida nos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só 

se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na 

espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No que tange a 

suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e 

muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo 

a inicial, vêm se dando há bastante tempo, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

No que diz respeito à inserção do nome do devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, é exercício regular de direito caso haja inadimplência, 

e a instituição financeira poderá responder civilmente caso o faça 

erroneamente, ou com abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013661-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013661-25.2020.8.11.0041 AUTOR: MARIA FATIMA SOUZA REU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora propôs a 

presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio 

de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o fim de 

se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha de 

pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014881-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES (EXECUTADO)

CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES 69281653168 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014881-92.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES, CREMARIO DE SOUZA 

BENEVIDES 69281653168 Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente 
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para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de 

obter-se a localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do 

Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui 

meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte 

Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002873-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA SMIELEVSKI OAB - SC20937 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PEREIRA LIMA BARBOSA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002873-54.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA EXECUTADO: KLEBER PEREIRA LIMA 

BARBOSA ME Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente para que 

seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se 

a localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do Juízo 

proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e 

recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013644-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOACIL MARCIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013644-86.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ELOACIL MARCIA DE LIMA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036742-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036742-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL - ME Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente para que 

seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se 

a localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do Juízo 

proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e 

recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012596-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012596-92.2020.8.11.0041 AUTOR: JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS 

SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A 

parte autora propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo 

consignado feito por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela 

de urgência para o fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos 

descontos na folha de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de 

inserir a dívida nos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só 

se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na 

espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No que tange a 

suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e 

muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo 

a inicial, vêm se dando há bastante tempo, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

No que diz respeito à inserção do nome do devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, é exercício regular de direito caso haja inadimplência, 

e a instituição financeira poderá responder civilmente caso o faça 

erroneamente, ou com abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 
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que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014250-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014250-17.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS 

COSTA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Analisando a petição 

inicial verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o 

banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014255-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014255-39.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS 

COSTA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Analisando a petição inicial 

verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o 

banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013011-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARTUR GUIMARAES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013011-75.2020.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE ARTUR GUIMARAES MAIA 

REU: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Vistos, etc. Os 

benefícios da gratuidade da justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos à parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC). 

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da 

Constituição Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que 

prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que a Carta 

da República especifica que somente aos que comprovadamente 

demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a 

assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte 

de que não tem condições de pagar as custas do processo; cumpre ao 

magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos para, se for o caso, 

deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 

do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, constato que a parte 

requerente da AJG além de não comprovar documentalmente ter direito ao 

benefício, ainda requer declaração de prescrição sobre pagamentos de 

imóvel que à época da compra era avaliado em quase cem mil reais. Esse 

elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ela não é 

desprovida de recursos financeiros. Assim sendo, considerando a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, 

indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Decorrido o 

prazo, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013656-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013656-03.2020.8.11.0041 AUTOR: NILZA GONCALINA MARCAL DE 

ARRUDA REU: BANCO PAN Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 
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termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012597-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012597-77.2020.8.11.0041 AUTOR: NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora propôs a 

presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio 

de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o fim de 

se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha de 

pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013327-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 3 2 7 - 8 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. em face de DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME com 

pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma 

do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

27 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013574-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013574-69.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: CARLOS ALEXANDRE SOUZA DOS ANJOS Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A. em face 

de CARLOS ALEXANDRE SOUZA DOS ANJOS com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 
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do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013564-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. B. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013564-25.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIA DUCILENE BRITO DE ALENCAR Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

em face de MARIA DUCILENE BRITO DE ALENCAR com pedido de liminar 

de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 

911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013884-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DLAZIO COSTA MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 8 8 4 - 7 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DLAZIO COSTA 

MATOS Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de DLAZIO COSTA 

MATOS com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 
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prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013356-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. W. B. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013356-41.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: DOUGLAS WILLIAN BRAATZ DA SILVA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

em face de DOUGLAS WILLIAN BRAATZ DA SILVA com pedido de liminar 

de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 

911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014028-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 4 0 2 8 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CRISTIANE 

PADILHA DA COSTA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

CRISTIANE PADILHA DA COSTA com pedido de liminar de apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 
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acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014032-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. A. L. -. E. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014032-86.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: INFINITY LOCACAO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014034-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014034-56.2020.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SICREDI CENTRO NORTE em 

face de DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 
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adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014323-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. T. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014323-86.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: THIAGO ROBERTO TANAKA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A. em face de THIAGO 

ROBERTO TANAKA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013702-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013702-89.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIA ROSENIR DA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de MARIA 

ROSENIR DA SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013590-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. G. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013590-23.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: KELY CRISTINA GONCALVES Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A. em face de KELY CRISTINA 

GONCALVES com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022715-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YNNES DA SILVA FIEL (EXECUTADO)

SUZANA DE CASSIA SILVA (EXECUTADO)

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022715-83.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, 

YNNES DA SILVA FIEL, SUZANA DE CASSIA SILVA Vistos. I - DEFIRO o 

pedido de levantamento de alvará, conforme requerido pelo credor nos 

autos. II - INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja feita 

consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, e ainda à Receita Federal. 

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à 

parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para 

fazê-lo. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1056124-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ FARIAS DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1056124-16.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JUAREZ FARIAS DA 

LUZ REU: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos etc. JUAREZ FARIAS DA 

LUZ, devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS com Pedido Liminar em 

desfavor do SABEMI SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, da mesma forma devidamente qualificada nos autos. Em síntese, 

a parte Autora alegou ter firmado dois contratos de empréstimo 

consignado com a parte Requerida, sendo que esta não lhe forneceu 

cópia do instrumento contratual, sendo um com descontos mensais no 

valor de R$ 1.694,32 (mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e 

dois centavos), e outro com descontos mensais no montante de R$ 819,00 

(oitocentos e dezenove reais); argumentou que por não estar satisfeito 

quanto aos encargos remuneratórios, moratórios e contratuais cobrados 

pela instituição Requerida, formulou pedido administrativo, objetivando a 

exibição dos contratos de empréstimo consignado ora referidos, bem 

como a emissão de boleto bancário para a respectiva quitação para o fim 

de realizar a portabilidade, o que não foi atendido pela empresa de seguro 

Requerida. Assim, diante do desinteresse da empresa Ré, ajuizou a 

presente medida cautelar visando à exibição dos documentos solicitados, 

a gratuidade da justiça, além da condenação do Réu nas custas 

processuais e honorários advocatícios. Em decisão interlocutória (id. 

26685983), foi deferida a gratuidade da justiça, bem ainda determinou-se a 

citação da empresa Requerida para responder ao pedido do Autor, 

apresentando os documentos descritos na exordial ou a afirmação sobre 

a inexistência do dever de exibi-los ou justa causa para não o fazer. 

Citada, a empresa Seguradora Requerida ofertou contestação, se 

limitando apenas em exibir os documentos pleiteados na inicial e em 

requerer a baixa e o arquivamento dos autos. Foram juntados documentos 

que instruíram a petição inicial e a contestação. A parte Autora apresentou 

impugnação à defesa. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação cautelar de Exibição de 

Documentos, pleiteando o Autor a determinação para que a Seguradora 

Requerida exiba cópia de contratos e boletos em seu nome com o intuito 
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de viabilizar a portabilidade dos empréstimos consignados, de acordo com 

o pedido da peça inaugural. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior produção 

de provas. Registro que o julgamento antecipado, como é o caso dos 

autos, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da 

demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se 

desse modo a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 

assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Em face da 

ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, 

passo a análise do mérito da contenda. Analisando detidamente os autos, 

observo que o Autor demonstrou na exordial o requerimento administrativo 

junto a empresa Ré acerca dos documentos pleiteados, o que não foi 

atendido pela Seguradora Requerida. A parte Autora demonstrou nos 

autos sua solicitação na esfera administrativa à empresa Requerida, pelo 

sistema call center de atendimento ao consumidor, conforme consta do 

protocolo nº 155.959-87. Além disso, trouxe documentos aos autos que 

comprovam reclamações feitas perante a ouvidoria da Seguradora Ré e 

ao Banco Central, informando acerca da inércia da parte Requerida quanto 

ao fornecimento da documentação descrita na inicial. Neste diapasão, 

para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos, é 

necessário que a parte Autora demonstre a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária. Nesse sentido pacificou o STJ a 

respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS. PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014 (Data do 

Julgamento). Grifo nosso. RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.744 - SP 

(2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 179 

e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) Autora 

que não comprovou pedido administrativo de cópia desses documentos. 

Resistência da instituição financeira não caracterizada. Reconhecida a 

obrigação da autora ao pagamento da taxa administrativa para 

fornecimento das cópias, conforme autorização do Banco Central do 

Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da autora prejudicado. 

Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi objeto de apreciação 

no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, que 

a resumiu por meio da seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, 

unânime, DJe de 2.2.2015) (...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

Relatora (STJ - REsp: 1209744 SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Publicação: DJ 17/04/2015). (Grifei) Destarte, 

mostra-se salutar consignar que evidencia-se nos autos os requisitos 

legais para concessão da medida cautelar, tanto que assim foi 

determinada liminarmente, sendo certo tratar-se de procedimento 

eminentemente preparatório para que a parte Requerente se municie de 

dados à garantia do direito de pretensão a ser apresentada em Juízo 

oportunamente. É dizer, que a parte Autora cumpriu os requisitos 

delineados na tese insculpida no julgamento realizado pelo Eg. STJ, no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS, conforme acima colacionado. 

Noutro giro, analisando ainda o que consta dos autos, vê-se que a 

Seguradora Requerida exibiu os documentos solicitados pela parte Autora 

juntamente com a peça contestatória. Contudo, não obstante ter 

comparecido em juízo e apresentado os documentos solicitados na inicial, 

isso não desconfigura a existência de pretensão resistida, pelo que afirma 

a presenta da lide, caracterizando a litigiosidade do feito, razão pela qual 

não há que se falar em afastamento da condenação à verba honorária de 

sucumbência. Conforme já consignado nesta ocasião, as normas que 

regulam o procedimento da ação de exibição de documentos não exigem o 

esgotamento das vias administrativas para se pleitear a exibição em Juízo. 

Ademais, o acesso à Justiça é princípio constitucional, sendo consagrado 

no artigo 5º, XXXV, litetris: "Art. 5.º (...) XXXV - A Lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Desta forma, a 

exibição de documentos encontra amparo na legislação processual, uma 

vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e 

mostra-se perfeitamente viável diante do legítimo interesse em ver e 

examinar documentos relacionados ao contrato que se ache em poder da 

outra. Além disso, ainda que o Réu tenha fornecido a cópia dos contratos 

quando da contratação, não se exime de apresentar posteriormente esse 

documento, comum às partes e que está sob sua guarda, inclusive em 

face do dever legal de conservá-lo, tendo em vista o disposto nos arts. 

396, e 399, incisos I a III, ambos do CPC. Nesta toada, é direito da parte 

Autora requerer a exibição dos documentos necessários à verificação de 

possível nulidade ou incidência abusiva de juros sobre os contratos 

pactuados dos quais não se recorda constatação que ensejaria futura 

ação anulatória ou revisional dos contratos. Portanto, vejo que o pedido 

merece prosperar. Tal raciocínio jurídico principia com a lição do festejado 

doutrinador ERNANI FIDÉLIS, “in verbis”: “A exibição, conforme definida, 

tem por objetivo não antecipar provas, mas permitir que o interessado 

tenha às vistas a coisa ou o documento, a fim de examiná-los, para 

atestar seu direito ou interesse (artigo 844, I a III)”. (In Manual de Direito 

Processual Civil, v. 2, p. 372). Como se sabe, a determinação de exibição 

de documento ou coisa é cabível quando estes se encontrarem na posse 

da parte contrária ou de terceiros sempre que o exame do contrato for útil 

e necessário ao exercício do direito. Especificamente, porque sendo o 

documento comum às partes, sequer será necessário haver resistência 

da parte contrária, nos termos do art. 397, incisos, I a III, do CPC. Neste 

aspecto, assim ensina o professor Antônio Carlos Marcato: "O Estado 

prevê medidas processuais adequadas para cada situação de direito 

material. Para verificar a presença do interesse, indaga-se, à luz dos fatos 

narrados pelo autor e com dados da relação material, se o provimento 

judicial pleiteado será útil para o fim do processo, se a medida requerida é 

necessária e adequada aos objetivos jurídicos, políticos e sociais do 

processo, estes também exteriores à relação processual. Todo esse 

exame, portanto, é feito com os olhos voltados para fora do processo, 

para a situação da vida trazida à apreciação do juiz. Verifica-se se o 

instrumento escolhido é útil, necessário, adequado a seu objeto. Quando 

se fala em legítimo interesse processual, leva-se em conta não só a 
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efetiva necessidade da tutela pleiteada, como também sua adequação à 

situação da vida exposta. O legislador prevê diferentes tipos de tutela, à 

luz das características inerentes às relações materiais (autoridade 

coatora, direito líquido e certo, tipo de obrigação)" (in "Código Processo 

Civil Interpretado", São Paulo, Atlas, 2004, p. 42). Em que pese às 

alegações do Banco Requerido, os fatos descritos na contestação se 

restringem a mera retórica defensiva por parte do mesmo, pois ficou claro 

nos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos arts. 396 e 

seguintes do CPC. Com efeito, em seu requerimento o Juízo ordenou “... 

CITE-SE a parte requerida para que apresente os documentos solicitados 

pela parte requerente no item “IV” da petição inicial ou a defesa que tiver 

de aspecto processual acerca do pedido de produção antecipada de 

prova contemplando a exibição de documentos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. [...]”, sendo certo que o que determina a natureza de uma ação é o 

conteúdo e os fundamentos do seu pedido. O fundamento está na relação 

jurídico-contratual acerca da aquisição de empréstimos pela Requerente, 

sendo livre conhecer e conferir os contratos outrora pactuado pelos 

litigantes, amparado na legalidade do suporte da lei que lhe faculta exigir 

dos documentos quando comum às partes, conforme o prescrito no art. 

399, I e III, do CPC, segundo o qual “o juiz não admitirá a recusa: I - se o 

requerido tiver obrigação legal de exibir; (..); III - se o documento, por seu 

conteúdo, for comum às partes”. A esse respeito, o seguinte precedente: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO 

DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DEVER 

DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS, SEM QUALQUER CONDICIONANTE. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR, 8614488 PR), Relator: 

Magnus Venicius, J.: 02/05/2012, 16ª Câmara Cível).”. Em relação à 

sucumbência, esta deverá ser imposta à parte Requerida, pois a parte 

Autora certamente não se valeria da presente ação caso tivesse obtido 

por outros meios, mais ágil e econômico a documentação de que 

necessitava. Nesta trilha, aplicável ao caso o disposto no art. 85, do CPC, 

que impõe o pagamento de custas e honorários advocatícios ao vencido, 

em conjunto com o princípio da causalidade, segundo o qual a parte 

causadora da demanda injustificada responde pela sucumbência no feito, 

pouco importando se a apresentação dos documentos solicitados foi 

realizada sem qualquer irresignação pela empresa Ré. Pode-se, de 

qualquer modo, asserir, em repetição ao ensinamento de WILLARD DE 

CASTRO VILLAR: A citação válida torna a coisa litigiosa, mesmo na ação 

cautelar. Mas, somente nas medidas cautelares, não nos pedidos de mera 

prevenção, como notificações, interpelações e outros. No que tange às 

medidas com liminar, sem ouvir o réu, mesmo antes da citação a coisa já 

se tornou litigiosa. Há nesse caso um adiantamento do efeito da citação 

(“Cautelar Inominada”, 2ª ed., Forense, Rio, 1988, p. 136). A propósito este 

é o entendimento do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONFIGURAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA. CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas ações de 

exibição de documentos, a instituição financeira é condenada em 

honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer 

os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e 

da causalidade. 3. Na hipótese vertente, alterar a conclusão do tribunal de 

origem de que houve pretensão resistida demandaria o reexame da prova 

dos autos, procedimento inviável em recurso especial ante o óbice da 

Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 

1147695 SP 2017/0193027-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 14/02/2018).”. (grifei) Assim, é incontroversa a existência 

de relação jurídica entre as partes e da existência de documentação 

comum a ambas, bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa 

do Réu em apresentar os documentos na esfera administrativa, 

oferecendo resistência à pretensão da parte Autora. Saliento, ainda, que 

“o dever de informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação 

que a contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual 

compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face 

ao princípio da boa-fé objetiva. - Se pode o cliente a qualquer tempo 

requerer da instituição financeira prestação de contas, pode postular a 

exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os 

custos dessa operação.” (STJ, REsp 330.261-SC, j. em 6.12.2001, Rel. 

Min. NANCY ANDRIGHI). Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória de Documentos, 

o que faço estribado nos termos do artigo 396, do NCPC, bem como 

DECLARO exibidos os documentos pleiteados (id. 26577041), e em 

consequência resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte Requerida SABEMI 

SEGURADORA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação desta até o 

pagamento, observando-se os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. 

Transitada em julgado, e carreados aos autos os documentos requeridos, 

fica autorizado à parte Autora extrair os documentos exibidos, desde que 

os substitua por cópias, tudo devidamente certificado nos autos pela 

Secretaria da Vara. Decorrido o prazo recursal, e cumpridas as diligências 

antecedentes, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021821-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BIBIANA MOREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021821-10.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCA BIBIANA 

MOREIRA BORGES REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos (ID 24289010) o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente no ID 24289010, fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036235-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDALVA BORGES GONCALVES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1036235-76.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ROSIDALVA BORGES 

GONCALVES DE AMORIM REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. ROSIDALVA 

BORGES GONÇALVES, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

a presente Ação para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de 

Indébito e Danos Morais contra Banco BMG S/A. Preliminarmente requereu 

a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que trabalha na 

prefeitura municipal de Cuiabá e lhe foi ofertado empréstimo consignado 

no valor de R$ 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais) e nunca 
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lhe foi ofertado cópia do negócio jurídico. Ao entrar em contato com o 

requerido foi informado que havia adquirido cartão de crédito. Afirmou que 

a operação realizada entre as partes era de empréstimo consignado e não 

cartão de crédito, apesar de estar sendo cobrado pelo serviço. 

Asseverou que já pagou 90 parcelas no valor aproximado de R$ 85,40 

(oitenta e cinco reais e quarenta centavos), que somam o valor de R$ 

7.686,00 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais) e por essa razão o 

contrato encontra-se quitado. No mérito, elucidou sobre a prática abusiva 

e que a conduta já foi objeto da Ação Civil Pública. Discorreu não recebeu 

o contrato firmado e a falta de informação ao Consumidor. Postulou pela 

conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 

Pleiteou a concessão da condenação em indenização por danos morais 

por ter vendido um produto diferente do que o ofertado. Requereu, ainda, 

a concessão da tutela antecipada para o requerido se abstenha de 

efetuar desconto a título de cartão de crédito. Por fim, rogou pela 

procedência da ação. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos 

conforme ID 22732229. Por sua vez, a tutela de urgência foi indeferida no 

mesmo ato. Em resposta de ID 25394664, o Requerido apresentou 

contestação, fez uma síntese da demanda. No mérito, informou que as 

partes celebraram a contratação de Cartão BMG Card nº 

5313041174532015, no qual a parte Autora apresentou seus documentos 

pessoais para a contratação. Elucidou que a parte Autora utilizava o 

cartão de crédito e, inclusive realizou saque no valor de R$ 1.475,00 (mil 

quatrocentos e setenta e cinco reais) disponibilizados na forma de 

transferência bancária. Impugnou o pleito de indenização por danos 

morais visto que não configurado os requisitos para a responsabilidade 

civil bem como, refutou a repetição do indébito em dobro. Ao final, pugnou 

pela improcedência da ação. A autora apresentou impugnação à 

contestação no ID 26308822 ratificando a tese inicial rogando por sua 

procedência. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação para Declarar Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais contra Banco BMG 

S/A no qual a parte Autora pretende a concessão da tutela de urgência 

para suspensão dos descontos em seu salário; Que o Requerido se 

abstenha de inserir a dívida no cadastro de proteção ao crédito; Exibição 

do contrato; Declaração de nulidade do cartão de crédito e conversão em 

empréstimo consignado; Compensação dos valores pagos; Repetição do 

indébito; Inversão do ônus da prova Por seu turno, a Requerida informou 

sobre a legalidade da contratação do cartão de crédito e rebateu todas as 

teses da inicial. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, 

posto que não há dificuldade ou impossibilidade da autora produzir provas 

para comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e 

documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, todos os documentos necessários para julgamento 

desta ação, inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados 

nos autos. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a 

sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID 25394672 trata-se de contrato de cartão de crédito com 

autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como 

podemos verificar nas faturas acostadas aos autos no ID. 25394684 

especificadamente no mês de março de 2012 o Autor utilizou o cartão 

para a realização de saque em dinheiro. A parte Autora contratou o 

serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte 

requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar 

saques a parte Autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia 

acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Podemos 

perceber que no contrato firmado entre as partes foi preenchido no campo 

Produto a opção cartão de crédito e não a opção empréstimo consignado, 

conforme documento acostado no ID 25394672. Destarte, não há como 

realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para 

empréstimo consignado como pretendido na inicial. Assim, IMPROCEDENTE 

O PLEITO. Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo 

fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram 

devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a 

reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e 

provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de 

gerar responsabilidade civil. Não há que falar em repetição de indébito, 

visto que não configurado valores pagos indevidamente. DIANTE DO 

EXPOSTO e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar, com fulcro 

no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo 

o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a parte 

Autora ROSIDALVA BORGES GONÇALVES DE AMORIM ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais 

da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038364-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO GADOMSKI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1038364-88.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALBINO GADOMSKI 

JUNIOR REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 

ALBINO GADOMSKI JUNIOR, devidamente qualificado e representado na 

inicial ajuizou a presente Ação de Revisão Contratual c/c Pedido Liminar, 

em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificado e representado, pretendendo o 

que segue. Em síntese, a Requerente sustentou que celebrou com o 

Requerido Contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bem 

móvel, tipo veículo, descrito na exordial. Argumentou que o contrato 

possui diversas cláusulas abusivas e deve ser revisado para reduzir a 

taxa de juros remuneratórios, bem como aduz que está sendo-lhe cobrada 

uma taxa de 1,9% superior ao percetual de 1,7% contratado, excluir a sua 

capitalização mensal, encargos moratórios, bem como a incidência da 

comissão de permanência, e a cobranças de taxas como tarifa de registro 

de contrato. Diante do que expôs, requereu a título de antecipação de 

tutela que o Requerido, se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito e de efetivar registros de protestos e, caso já tenha 

incluído, que proceda a imediata exclusão e a consignação mensal das 

parcelas em atraso, a sua manutenção na posse do veículo e por fim, 

pugnou pela gratuidade da justiça e reclamou a condenação do Requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos inerentes ao feito. Em decisão interlocutória 

(ID 18287848), foi concedida a benesse da gratuidade da justiça. Após, 

fora indeferida a tutela de urgência pleiteada e ordenada a citação para 

defesa no prazo legal ( ID 191188679). Devidamente citado o Banco 

Requerido, ofertou contestação (ID 20525890), arguindo em linhas gerais 

a validade do contrato firmado entre as partes, ausência de abusividade e 

onerosidade, devendo prevalecer a vontade das partes, e, assim, rogou 

pela improcedência do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a 

contestação, atendeu ao chamado (ID 21071366), combatendo 
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pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos 

na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria 

sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise 

dos documentos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Dos Juros Remuneratórios Reclama o 

Autor da excessividade na cobrança de juros remuneratórios pelo Banco 

Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros 

estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até 

sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que 

não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, 

do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média 

mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde 

constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao 

financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada 

quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso 

sub exame. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica a abusividade”. Verifica-se que no contrato sub 

judice fora pactuada a taxa de 1,71% ao mês e 22,62% ao ano e no Custo 

Efetivo Total CET fora de 1,92% ao M~es e de 25,67% ao ano. Desse 

modo, não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias 

praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores 

à taxa almejada pelo Autor. Ressalto que a CET (Custos Efetivo Total), 

inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali autorizadas no 

item III – Características da Operação e CET (ID. 163038909), constituindo 

o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali 

apurado é superior da taxa de juros mensal. No caso a taxa pré-fixada 

mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. Ao contrário das 

alegações da parte Autora, não há sequer como sustentar que está 

pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. 

Assim não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela 

requerente. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não 

está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado 

ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e 

Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Logo, não procede o pedido 

do Autor, no tópico. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior 

Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser 

observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo 

com a Súmula 539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, 

reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” 

(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo 

improcede o pedido. Quanto aos juros de mora de 1% ao mês, bem como a 

multa de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros legais, 

portanto, não há que falar em abusividade por parte da Instituição 

Financeira. A situação processual configurada nos autos não permite 

reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período 

da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim 

como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, 

nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste sentido: 

Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de 

contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão 

consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as 

matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na 

linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros 

remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, 

sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de 

permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. 

"Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros 

vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o 

credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. 

Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art.102, 

III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, 

Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 

11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Da Comissão de Permanência No 

tocante à comissão de permanência, em análise ao contrato entabulado 

entre as partes verifico que não há previsão de cobrança de comissão de 

permanência na cláusula que trata das “Consequências do Atraso no 

Pagamento”. Portanto, não conheço do pedido de exclusão de comissão 

de permanência. Tarifa de Registro Relativamente à tarifa de registro de 

contrato, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1578553/SP, o colendo STJ 

fixou tese no sentido de que é admissível o ressarcimento de despesa 

com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. No caso dos autos, 

forçoso concluir que a referida tarifa deve prevalecer porque há provas 

acerca do registro da alienação fiduciária. Lícita, portanto, a cobrança da 

supracitada tarifa. Pela exposição acima, verifica-se que os encargos 

aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não 

sendo evidenciada qualquer irregularidade. Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas 

nas pretensões iniciais da Autora, reputando regulares e razoáveis os 

encargos contratuais impugnados. CONDENO o Autor ALBINO GADOMSKI 

JUNIOR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído a causa, nos termos do artigo 85, I a IV, do Código de Processo 

Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) 

anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração 

no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026921-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1026921-09.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ODIL MARTINS REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. ODIL MARTINS, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação para Declarar Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito e Danos Morais contra Banco BMG S/A. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, 

em suma, que trabalha na prefeitura municipal de Cuiabá e lhe foi ofertado 

empréstimo consignado no valor de R$ 1.486,00 (mil quatrocentos e 

oitenta e seis reais) e nunca lhe foi ofertado cópia do negócio jurídico. Ao 

entrar em contato com o requerido foi informado que havia adquirido 

cartão de crédito. Afirmou que a operação realizada entre as partes era 

de empréstimo consignado e não cartão de crédito, apesar de estar sendo 

cobrado pelo serviço. Asseverou que já pagou 91 parcelas no valor 

aproximado de R$ 89,29 (oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), 

que somam o valor de R$ 8.125,39 (oito mil cento e vinte e cinco reais e 

trinta e nove centavos) e por essa razão o contrato encontra-se quitado. 

No mérito, elucidou sobre a prática abusiva e que a conduta já foi objeto 

da Ação Civil Pública. Discorreu não recebeu o contrato firmado e a falta 

de informação ao Consumidor. Postulou pela conversão de cartão de 

crédito consignado para empréstimo consignado. Pleiteou a concessão da 

condenação em indenização por danos morais por ter vendido um produto 

diferente do que o ofertado. Requereu, ainda, a concessão da tutela 

antecipada para o requerido se abstenha de efetuar desconto a título de 

cartão de crédito. Por fim, rogou pela procedência da ação. Os benefícios 

da justiça gratuita foram deferidos conforme ID 21780304. Por sua vez, a 

tutela de urgência foi indeferida no mesmo ato. Em resposta de ID 

24916665, o Requerido apresentou contestação, fez uma síntese da 

demanda. No mérito, informou que as partes celebraram a contratação de 

Cartão BMG Card nº 5135579509360004, no qual a parte Autora 

apresentou seus documentos pessoais para a contratação. Elucidou que 

a parte Autora utilizava o cartão de crédito e, inclusive realizou saque no 

valor de R$ 1.486,00 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais) 

disponibilizados na forma de transferência bancária. Impugnou o pleito de 

indenização por danos morais visto que não configurado os requisitos 

para a responsabilidade civil bem como, refutou a repetição do indébito em 

dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no ID 25973792 ratificando a tese inicial 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação 

para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais contra Banco BMG S/A no qual a parte Autora pretende a 

concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu 

salário; Que o Requerido se abstenha de inserir a dívida no cadastro de 

proteção ao crédito; Exibição do contrato; Declaração de nulidade do 

cartão de crédito e conversão em empréstimo consignado; Compensação 

dos valores pagos; Repetição do indébito; Inversão do ônus da prova Por 

seu turno, o Requerido informou sobre a legalidade da contratação do 

cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou 

impossibilidade da autora produzir provas para comprovação de suas 

alegações, até porque, a matéria é de direito e documental, não 

necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados nos autos. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID 24916684 trata-se de contrato de cartão de crédito com 

autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como 

podemos verificar nas faturas acostadas aos autos no ID. 24916688 

especificadamente no mês de janeiro de 2012 o Autor utilizou o cartão 

para a realização de saque em dinheiro. A parte Autora contratou o 

serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte 

requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar 

saques a parte Autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia 

acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Podemos 

perceber que no contrato firmado entre as partes foi preenchido no campo 

Produto a opção cartão de crédito e não a opção empréstimo consignado, 

conforme documento acostado no ID 24916684. Destarte, não há como 

realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para 

empréstimo consignado como pretendido na inicial. Assim, IMPROCEDENTE 

O PLEITO. Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo 

fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram 

devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a 

reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e 

provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de 

gerar responsabilidade civil. Não há que falar em repetição de indébito, 

visto que não configurado valores pagos indevidamente. DIANTE DO 

EXPOSTO e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar, com fulcro 

no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo 

o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a parte 

Autora ODIL MARTINS ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037118-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037118-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARA 

REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as 

partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que 

a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 
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transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas como 

acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032269-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYZON RODRIGUES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1032269-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): NEYZON RODRIGUES 

MOURA REU: BANCO GMAC S.A. Vistos. NEYZON RODRIGUES MOURA, 

devidamente qualificado e representado na inicial ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Revisão Contratual c/c 

Pedido Liminar, em face de BANCO GMAC S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificado e representado, pretendendo o que segue. 

Em síntese, a Requerente sustentou que celebrou com o Requerido 

Contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bem móvel, tipo 

veículo, descrito na exordial. Argumentou que o contrato possui diversas 

cláusulas abusivas e deve ser revisado para reduzir a taxa de juros 

remuneratórios, bem como aduz que está sendo-lhe cobrada uma taxa de 

1,89% superior ao percentual de 1,30% contratado, excluir a sua 

capitalização mensal, incidência da comissão de permanência, e as 

cobranças de taxas como tarifa de cadastro, IOF, seguro e outras 

despesas com registro de contrato. Diante do que expôs, requereu a título 

de antecipação de tutela que o Requerido, se abstenha de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito e de efetivar registros de 

protestos e, caso já tenha incluído, que proceda a imediata exclusão, bem 

como a sua manutenção na posse do veículo e por fim, pugnou pela 

gratuidade da justiça e reclamou a condenação do Requerido a repetição 

do indébito de valores pagos a maior e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (ID 11360739), foi 

concedida a benesse da gratuidade da justiça, indeferida a tutela de 

urgência pleiteada e ordenada a citação para defesa no prazo legal. 

Devidamente citado o Banco Requerido, ofertou contestação (ID 

18613357), arguindo preliminarmente a ausência dos requisitos 

autorizadores para concessão da gratuidade da justiça. No mérito, 

sustentou em linhas gerais a validade do contrato firmado entre as partes, 

ausência de abusividade e onerosidade, devendo prevalecer a vontade 

das partes, e, assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. Instada a 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID 

21260410), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos descritos na exordial. Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam 

de ser provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica 

cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, 

porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, 

REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de 

julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do 

magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em 

audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade 

de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, 

REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si 

só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos é 

suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de 

prova pericial. Da Assistência Judiciária Gratuita Alega o Requerido na 

peça defensiva que a parte Autora requereu os benefícios da assistência 

judiciaria gratuita, entretanto, suscita que o mesmo não preenche os 

requisitos do recebimento do benefício. Pois bem, o pedido de gratuidade 

judiciária formulado pelo Autor na peça de ingresso, a luz da 

jurisprudência consolidada preenche os requisitos para concessão da 

benesse, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os 

encargos processuais, sem prejuízo próprio. O Supremo Tribunal Federal 

há muito já consolidou o entendimento de que se mostra suficiente, para a 

obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação feita pelo 

interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe permita 

arcar com as custas do processo. Nesse sentido, anote-se: “ALEGAÇÃO 

DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as 

consequências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, 

pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade 

para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, 

mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da 

alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário 

competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que 

incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação 

fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de 

incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de 

necessidade. Precedentes” (RE nº 245.646-AgR/RN, Relator o Ministro 

Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/2/09). “CONSTITUCIONAL. 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico o 

entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica 

gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua 

situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua 

manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental 

improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o Min. Ricardo 

Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A 

garantia do art. 5º, LXXIV - assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência 

judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para 

obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que 

a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, 

ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado 

o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido” 

(RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 

de 28/2/97). Nesta trilha, o Requerido, não comprovou nos autos que o 

Autor beneficiário da AJG, não faz jus a da gratuidade concedida, ou 

houve alteração em suas condições econômicas que justificassem o 

referido pleito. Inacolho o pedido neste particular aspecto. Dos Juros 

Remuneratórios Reclama o Autor da excessividade na cobrança de juros 

remuneratórios pelo Banco Requerido, mas as cláusulas contratuais 

referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os 

julgados reiterados e até sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A jurisprudência 

pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações 

realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

orientação consolidada pela Súmula 596, do STF. Não se presume como 

abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve 

ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN 

quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 413 de 900



as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa 

solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao 

Contrato original, o que não é o caso sub exame. Neste ponto, convém 

lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a 

abusividade”. Verifica-se que no contrato sub judice fora pactuada a taxa 

de 1,3% ao mês e 16,77% ao ano e no Custo Efetivo Total CET fora de 

1,72% ao mês e 22,73% ao ano. Desse modo, não podem ser reputados 

excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em 

geral à época, embora superiores à taxa almejada pelo Autor. Ressalto 

que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, 

mais as despesas ali autorizadas no item 4 – Dados do Financiamento (ID 

10331670 e 18613359), constituindo o todo para apurar o valor da parcela 

fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros 

mensal. No caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, 

devendo prevalecer. Ao contrário das alegações da parte Autora, não há 

sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois 

tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se falar em abusividade 

do contrato como alegado pela requerente. Já há muito tem pacificado de 

que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros 

remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se 

exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. Logo, não procede o pedido do Autor, no tópico. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. 

Quanto aos juros de mora, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação processual 

configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Da 

Comissão de Permanência No tocante à comissão de permanência, em 

análise ao contrato entabulado entre as partes verifico que não há 

previsão de cobrança de comissão de permanência na cláusula 12 (ID 

18613359) que trata do “atraso de pagamento e multa”. Portanto, não 

conheço do pedido de exclusão de comissão de permanência. Da Tarifa 

de Cadastro No que toca à cobrança da taxa de cadastro, não vejo 

qualquer ilegalidade, desde que prevista no contrato, como no caso, pois 

tem por objetivo remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado 

na concessão do crédito. A Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço 

de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente". Neste ponto, importante ressaltar a distinção feita pelo 

Banco Central entre a atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e demais tarifas no passado cobrada pela 

disponibilização ou manutenção de um limite de crédito ao cliente, 

ressaltando que a TAC "era usualmente cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário"; a Tarifa de Cadastro, a seu turno, "somente pode incidir no 

inicio do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se 

justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de 

pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas". A propósito, o c. 

STJ pacificou o entendimento de que "Permanece válida a Tarifa de 

Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da 

autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do 

relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - AgInt 

no REsp: 1812555 MG 2019/0127144-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 09/12/2019). Há, portanto, que se reconhecer a 

legalidade de sua cobrança. Do IOF Relativamente ao IOF, trata-se de 

tributo federal, Imposto Sobre Operações Financeiras, devido pelo 

consumidor em operações de crédito e que pode fazer integrante do 

financiamento. No atinente à possibilidade de se financiar o valor devido a 

título de IOF, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 

nº 1.251.331/RS, sedimentou o entendimento de que não há qualquer 

ilegalidade ou abusividade nesse financiamento, porquanto ele tem por 

finalidade atender aos interesses do financiado. Inacolho o pedido. 

Despesas - Tarifa de Registro Relativamente à tarifa de registro de 

contrato, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1578553/SP, o colendo STJ 

fixou tese no sentido de que é admissível o ressarcimento de despesa 

com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. No caso dos autos, 

forçoso concluir que a referida tarifa deve prevalecer porque há provas 

acerca do registro da alienação fiduciária, consisntente em anotação de 

gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acostado 

na exordial (ID 10331664). Lícita, portanto, a cobrança da supracitada 

tarifa. Do Seguro Neste quesito, não é possível vislumbrar qualquer 

irregularidade ou ilegalidade em torno da contratação do seguro “Gmac 

Plus”, denota claramente do pacto, mais especificamente no contrato de ID 

18613370, no qual consta a coberta e preço dos seguros e fora 

devidamente assinado pela parte autora. Com efeito, o pagamento de 

“Seguro GMAC Plus” legitima-se por servir de garantia ao risco de 

eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato por fatores 

acima da vontade da parte financiada, tais como desemprego, 

afastamento do trabalho por acidente ou doença etc. Na medida em que é 

importante a solidez do negócio firmado, porque os financiamentos 

dependem da captação de recursos no mercado, é fundamental que o 

adquirente dos títulos de créditos emitidos em razão disso tenha a garantia 

da solvabilidade da captadora, sem contar que, por outro lado, preserva 

os próprios interesses do financiado. Neste prisma, colaciono o seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO E INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. TARIFA DE 

CADASTRO. IOF. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTENCIA. 

Havendo previsão clara e expressa, anuída pelo consumidor, de 

contratação de seguro do veículo objeto de financiamento, sendo o valor 

do prêmio adicionado ao valor do financiamento, não se verifica o ato de 

ilusão do consumidor de que o serviço seria gratuito, a ponto de gerar 

nulidade da avença. É lícita a tarifa de cadastro cobrada no contrato, de 

acordo com a Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional. REsp 

1.251.331/RS julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. É lícita a cobrança de 

IOF nos contratos bancários, pois sendo modalidade de tributo, decorre de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 414 de 900



lei, razão pela qual incide nas operações financeiras independente da 

vontade das partes. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na 

assertiva de que o dano moral é uma decorrência natural (lógica) da 

própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. 

Inexistentes o ato ilícito ou a violação a direito da personalidade, não há 

falar em compensação por danos morais. Apelo conhecido e negado 

provimento.(TJ-DF - APC: 20130810083075, Relator: HECTOR VALVERDE 

SANTANNA, Data de Julgamento: 10/06/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2015 . Pág.: 302) - grifei Por tal 

motivo improcede o pedido. Da Repetição do Indébito Sem razão o Autor 

quando pretende ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque 

eventual valor a ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma 

simples, o que não ocorreu nos autos, visto que a má-fé da instituição 

financeira não foi comprovada. Por sua vez, fica inviável a revisão 

contratual, como a repetição de indébito ou compensação, considerando 

que não foi observado que o Autor pagou valores maiores que os 

devidos, sendo que os encargos contratados possuem previsão legal e 

inexistem demonstração de quem tenha pago algum valor ilegal ou 

abusivo. Por fim, diante de todo o explanado, constato que os contratos 

entabulados entre as partes são claros, foram assinados e preenchem o 

dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do 

Consumidor. Os encargos estão previstos nos aludidos pactos e, ainda 

que se tratem de contrato de adesão, encontra-se formalmente em ordem. 

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese 

de abusividade postas nas pretensões iniciais da Autora, reputando 

regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. CONDENO o 

Autor NEYZON RODRIGUES MOURA ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 

85, I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente 

poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Decorrido 

o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045038-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA LUCIA DE SOUZA BUENO (REU)

SEBASTIAO BUENO DA SILVA (REU)

NEGA MALUCCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTA E 

CONFEITARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045038-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

NEGA MALUCCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTA E 

CONFEITARIA LTDA - ME, SEBASTIAO BUENO DA SILVA, CLARA LUCIA 

DE SOUZA BUENO Vistos etc. A falta de interesse da parte é notória. Foi 

intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se 

manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. Assim 

sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte 

Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente 

de nova determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014928-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS - ME (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014928-71.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DIEGO FONSECA VIEGAS - ME, JEAN FONSECA COCOLA 

Vistos etc. A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não 

houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o 

andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a 

desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 26 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020858-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURO MAGALHAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1020858-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EURO MAGALHAES 

NASCIMENTO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. EURO MAGALHÃES 

NASCIMENTO, devidamente qualificada e representada na inicial, ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Dano Moral c/c e Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência, em 

desfavor de BANCO BMG S/A, instituição financeira de direito privado, 

igualmente qualificado e representado, pretendendo o que segue. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, 

em suma, que trabalha na prefeitura municipal de Cuiabá e lhe foi ofertado 

empréstimo consignado no valor de R$ 2.476,00 (dois mil quatrocentos e 

setenta e seis reais) e nunca lhe foi ofertado cópia do negócio jurídico. Ao 

entrar em contato com o requerido foi informado que havia adquirido 

cartão de crédito. Afirmou que a operação realizada entre as partes era 

de empréstimo consignado e não cartão de crédito, apesar de estar sendo 

cobrado pelo serviço. Asseverou que já pagou 71 parcelas no valor 

aproximado de R$ 147,99 (cento e quarenta e sete reais e noventa e nove 

centavos), que somam o valor de R$ 10.507,29 (dez mil quinhentos e sete 

reais e vinte e nove centavos) e por essa razão o contrato encontra-se 

quitado. No mérito, elucidou sobre a prática abusiva e que a conduta já foi 

objeto da Ação Civil Pública. Discorreu não recebeu o contrato firmado e a 

falta de informação ao Consumidor. Postulou pela conversão de cartão de 

crédito consignado para empréstimo consignado. Pleiteou a concessão da 

condenação em indenização por danos morais por ter vendido um produto 

diferente do que o ofertado. Requereu, ainda, a concessão da tutela 

antecipada para o requerido se abstenha de efetuar desconto a título de 

cartão de crédito. Por fim, rogou pela procedência da ação. Os benefícios 

da justiça gratuita foram deferidos conforme ID 14182219. Por sua vez, a 

tutela de urgência foi indeferida no mesmo ato. Em resposta de ID 

15873254, o Requerido apresentou contestação, fez uma síntese da 

demanda. No mérito, informou que as partes celebraram a contratação de 

Cartão BMG Card nº 5313041205299014, no qual a parte Autora 

apresentou seus documentos pessoais para a contratação. Elucidou que 

o Autor utilizava o cartão de crédito e, inclusive realizou saque no valor de 

R$ 2.476,00 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais) disponibilizados 

na forma de transferência bancária. Impugnou o pleito de indenização por 

danos morais visto que não configurado os requisitos para a 

responsabilidade civil bem como, refutou a repetição do indébito em dobro. 
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Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no ID 16444690 ratificando a tese inicial 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação 

para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais contra Banco BMG S/A no qual a parte Autora pretende a 

concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu 

salário; Que o Requerido se abstenha de inserir a dívida no cadastro de 

proteção ao crédito; Exibição do contrato; Declaração de nulidade do 

cartão de crédito e conversão em empréstimo consignado; Compensação 

dos valores pagos; Repetição do indébito; Inversão do ônus da prova Por 

seu turno, o Requerido informou sobre a legalidade da contratação do 

cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou 

impossibilidade da autora produzir provas para comprovação de suas 

alegações, até porque, a matéria é de direito e documental, não 

necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados nos autos. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 

Inicialmente, verifico que trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada contra Banco BMG S/A, no qual pretende a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e tutela de urgência para que o 

Requerido se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento; 

Inversão do ônus da prova; Declaração de ilegalidade do empréstimo 

consignado e devolução em dobro das parcelas indevidamente debitadas 

e condenação em indenização por danos morais. Por seu turno, o 

Requerido enfatizou a validade do contrato firmado e refutou o pedido de 

indenização por danos morais. Compulsando os autos, denota-se que a 

parte Autora comprova os descontos do empréstimo realizado com o 

Requerido em sua folha de pagamento e é incisiva em afirmar que não 

realizou qualquer contratação de cartão de crédito. Por sua vez, o 

Requerido alegou que possui contrato devidamente pactuado referente ao 

cartão de crédito consignado nº. 5313.0412.0529.9014, sendo liberado o 

valor de R$ 2.476,00 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais) com 

reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo. É 

sabido que na ação declaratória o autor não tem o ônus de provar a 

inexistência do fato constitutivo do débito, ao contrário do réu que deverá 

provar esse fato. De acordo com a defesa do banco Requerido 

(ID15873254), consta apenas, um comprovante de Transferência 

Eletrônica (TED) para a conta da parte Requerente, no valor de R$ 

2.476,00 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais), entretanto, não foi 

acostado nenhum contrato relativo ao cartão objeto da presente demanda. 

Ademais, de acordo com o confessado pelo Requerido, o “saque” 

realizado com cartão foi supostamente disponibilizado diretamente na 

conta corrente da Requerente, mediante transferência eletrônica. Aliás, 

impende destacar que no que tange à operação relativa ao cartão de 

crédito, é ofertado um limite pré-aprovado para que o cliente utilize para 

compras e saques com o cartão e não disponibilização de valores em sua 

conta corrente. A operação como foi feita à parte consumidora tem a 

características de empréstimo consignado em folha, neste ponto, como a 

parte Autora informou ter realizado outra operação de empréstimo com a 

instituição bancária ora Ré, esta não logrou êxito em comprovar se tal 

transferência possuía qualquer relação com a questionada na presente 

demanda. Sendo assim, tendo em vista que o réu não acostou aos autos o 

contrato de cartão de crédito, não é imperioso reconhecer que o contrato 

firmado entre as partes não seria de empréstimo consignado. Isso porque 

não há provas de que a Autora contratou a aquisição de um cartão de 

crédito e que somente o valor mínimo da fatura seria descontado da sua 

remuneração e que o pagamento do principal (saque autorizado), como 

realizado, deveria ser pago por meio de boleto. E ainda, de acordo com as 

faturas acostadas aos autos, a parte Requerente jamais utilizou o cartão 

da modalidade de crédito. Dessa forma, a conduta do Requerido é 

abusiva, o que impõe a declaração de inexistência do débito, bem com, a 

restituição pelos danos causados à parte Requerente. Quanto a 

indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando 

restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o 

nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro). Vale ressaltar que por constatar a abusividade e ausência 

de transparência da Instituição Financeira como contratação como a do 

caso concreto resta o ato ilícito configurado, bem como o a ação 

voluntária e o nexo de causalidade, além de ser a responsabilidade da 

parte requerida objetiva. Com efeito, o desconto indevido realizado nos 

vencimentos de a autora certamente acarreta abalo emocional e 

constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano 

moral. Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos 

morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ 

MT Ap 42404/2014). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por 

danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas 

instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a 

condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA). A fixação do valor 

para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos 

semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a 

prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, 

que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em 

enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter 

pedagógico que é inerente à medida. Tendo em vista a postura recorrente 

do requerido em realizar contratações como caso concreto e levando-se 

em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos 

descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 7.000,00 

(sete mil reais). É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do 

STJ. DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro no que dispõe os 

artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

declaro a inexistência do contrato de cartão de crédito questionado, bem 

como, CONDENO o Requerido BANCO BMG S/A, ao pagamento de 

Indenização por Danos Morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E. 

CGJ/MT e à restituição em dobro, dos valores descontados ilegalmente da 

folha de pagamento da Requerente, atualizados desde os descontos pelo 

INPC. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a 

liquidação da sentença, deverá ser procedida a suspensão do débito em 

conta corrente da autora. CONDENO o Requerido nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%(dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 20, § 3°). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003596-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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Processo: 1003596-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: MARCOS CESAR LIMA DOS SANTOS Vistos. ITAU SEGUROS 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

de Busca e Apreensão, contra MARCOS CESAR LIMA DOS SANTOS 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem descrito na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato nº 

01797/114-00 firmado entre as partes e anunciado na exordial. Alegou 

que o requerido não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar 

pagamentos das prestações a partir de 10/06/2016, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Instruiu seu pedido com documentos de ID 4821236 a 4821206. A 

liminar foi concedida no ID 9185335 e cumprida no ID 10292744 com a 

apreensão do veículo, com a citação do requerido. A Defensoria Pública 

requereu sua habilitação nos autos no ID 10529573 e ofertou contestação 

(ID 10646373), na qual faz uma síntese da inicial e aduziu que não é justa 

a cobrança de honorários advocatícios e custas processuais em razão da 

parte requerida ser hipossuficiente. Elucidou sobre a boa-fé do 

consumidor. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Rogou pela improcedência da ação e pleiteou a venda do bem apreendido. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, contra MARCOS 

CESAR LIMA DOS SANTOS, em que o autor objetiva a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face do Contrato nº Contrato nº 

01797/114-00 firmado entre as partes e anunciado na exordial. Alegou 

que o requerido não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar 

pagamentos das prestações a partir de 10/06/2016, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Por seu turno, o requerido aduziu que não é justa a cobrança de 

honorários advocatícios e custas processuais em razão da parte 

requerida ser hipossuficiente. Elucidou sobre a boa-fé do consumidor. 

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rogou pela 

improcedência da ação e pleiteou a venda do bem apreendido. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em 

audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para 

receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo 

Civil. Resta prejudicado o pedido de inversão de ônus da prova, 

considerando que a matéria tratada é de direito e documental, onde a parte 

requerida rebate os encargos aplicados no contrato e este já está 

acostado aos autos. Deste modo, a este Juízo cabe dirimir as dúvidas no 

que concerne serem ou não cabíveis os encargos pactuados entre as 

partes. Primeiramente, concedo a Assistência Judiciária, por estar 

assistida pela Defensoria Pública. Anote-se. As partes firmaram o contrato 

de ID 4821240, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, 

verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se, que a requerida está inadimplente por deixar de 

efetuar o pagamento a partir da prestação desde 10/06/2016, assim resta 

caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. É patente, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato – Súmula 297. Noutra senda, a alienação fiduciária, no campo do 

direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma 

garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas 

sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação 

fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na 

qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor 

fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para 

recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do 

mesmo. Não há como desconsiderar a mora do devedor, pois o principal 

não está pago como contratado e as parcelas continuam inalteradas por 

não violar disposição legal. Destarte, devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, ficando, pois, 

suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que 

somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do 

trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, cumpra-se a sentença e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003916-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALVIS ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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Processo: 1003916-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROZALVIS ANTUNES 

DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. ROZALVIS ANTUNES DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS c/c Pedido Liminar em desfavor do BANCO 

BMG S/A, instituição financeira de direito privado, da mesma forma 

devidamente qualificada nos autos. Em síntese, o Autor alegou que no ano 

de 2012 contratou empréstimo consignado com a instituição financeira 

Requerida. Com o intuito de revisar o que fora estabelecido nas cláusulas 

contratuais, bem como dirimir dúvidas sobre a regularidade dos encargos 

remuneratórios, moratórios e contratuais cobrados pela instituição 

financeira Requerida, uma vez que os descontos nunca cessavam a parte 

Autora pleiteou com a presente demanda fosse exibidos todos os 

contratos pactuados entre as partes, a gratuidade da justiça, além da 

condenação do Banco Réu nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Citado, o Banco Requerido ofertou contestação, arguiu 

preliminares de carência da ação por falta de interesse processual e 

inadequação da via eleita por inexistência de amparo legal, e assim 

requereu a extinção do processo sem resolução de mérito. Ademais, 

alegou, ausência dos requisitos autorizadores à medida cautelar e ao 

processamento da pretensão inicial, e por fim, aduziu que não houve a 

pretensão resistida a ensejar a condenação em verbas sucumbenciais, 

ressaltando que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, 

requerendo o julgamento pela improcedência dos pedidos da petição 

inicial. Foram juntados documentos que instruíram a petição inicial e a 

contestação. A parte Autora não apresentou impugnação, apesar de 

intimada. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação cautelar de Exibição de 

Documentos, pleiteando a parte Autora a determinação para que o Banco 

Requerido exibisse cópia do contrato de mútuo em seu nome que pactuou, 

de acordo com o pedido da peça inaugural. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior 

produção de provas. Registro que o julgamento antecipado, como é o caso 

dos autos, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a 

solução da demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade processual. A 
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respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da 

Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração, assim como, desnecessária a 

inversão do ônus da prova. Preliminar de Carência da Ação Pois bem, 

ficou caracterizada nos autos a falta de interesse processual arguida pela 

instituição financeira Ré, pois muito embora a parte Requerente tenha 

afirmado na inicial que formulou requerimento prévio ao Banco Requerido 

solicitando que lhe fornecesse cópia do instrumento contratual referente 

ao empréstimo consignado que havia firmado entre as partes, o Autor 

NÃO comprovou nos autos ter realmente efetuado tal pedido administrativa 

e previamente junto ao Banco Requerido acerca dos documentos 

pleiteados, deixando de cumprir pelo menos um dos três requisitos da tese 

firmada no julgamento pelo Eg. STJ pelo RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 

– MS, a respeito da propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários, qual seja, a comprovação de prévio pedido à 

instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do 

custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da 

autoridade monetária. Segundo o julgamento ora mencionado, para que se 

determine ao Banco Requerido que exiba os aludidos documentos, é 

necessário que a parte Autora demonstre a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária. Vejamos o que pacificou o STJ a 

respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS. PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014 (Data do 

Julgamento). Grifo nosso. Neste contexto, se não houver a iniciativa do 

cliente de pedir na agência bancária a emissão de segunda via dos 

documentos outrora já fornecidos, não há como se considerar 

configurada resistência da instituição bancária e, portanto, interesse de 

agir que justifique a movimentação do Poder Judiciário para a solicitação 

dos documentos comuns as partes. Assim, é pressuposto para configurar 

o interesse de agir a demonstração de que o banco, ciente da pretensão, 

não se dispôs a fornecer os documentos em tempo hábil, oferecendo 

resistência. Tal demonstração pode decorrer de negativa explícita ou da 

mera omissão em fornecer os documentos que lhe tenham sido 

requeridos, nos termos contratuais e da regulamentação da autoridade 

monetária. Nesta trilha, portanto, que o interesse de agir é condição da 

ação cautelar de exibição de documentos e ele estará evidenciado se o 

Autor demonstrar a recusa ou a inércia da instituição financeira em 

fornecer (resistência negativa), em tempo hábil, os documentos comuns, 

após cientificada da pretensão. Desta forma, não demonstrados os 

requisitos básicos da pretensão, acolho a questão prejudicial instrumental 

referenciada. Posto isso, sem maiores delongas, e por tudo mais que dos 

autos consta com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c o art. 17, do 

Novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por consequência, REVOGO a liminar outrora 

concedida. Tendo em vista o não acolhimento da pretensão autoral, 

CONDENO a parte Autora ROZALVIS ANTUNES DA SILVA ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2º, 

I a IV, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Requerida, que somente poderão ser executadas 

se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o 

credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Ré, nos 

termos do art. 98, § 3º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035878-33.2018.8.11.0041
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HILTON ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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Processo: 1035878-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HILTON ROSA DA 

SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. HILTON ROSA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação para 

Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais 

contra Banco BMG S/A. Preliminarmente requereu a concessão da 

gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que trabalha na prefeitura 

municipal de Cuiabá e lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de 

R$ 1.458,00 (mil quatrocentos e cinquenta e oito centavos) e nunca lhe foi 

ofertado cópia do negócio jurídico. Ao entrar em contato com o requerido 

foi informado que havia adquirido cartão de crédito. Afirmou que a 

operação realizada entre as partes era de empréstimo consignado e não 

cartão de crédito, apesar de estar sendo cobrado pelo serviço. 

Asseverou que já pagou 73 parcelas no valor aproximado de R$ 89,95 

(oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que somam o valor de 

R$ 6.566,35 (seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos) e por essa razão o contrato encontra-se quitado. No mérito, 

elucidou sobre a prática abusiva e que a conduta já foi objeto da Ação 

Civil Pública. Discorreu não recebeu o contrato firmado e a falta de 

informação ao Consumidor. Postulou pela conversão de cartão de crédito 

consignado para empréstimo consignado. Pleiteou a concessão da 

condenação em indenização por danos morais por ter vendido um produto 

diferente do que o ofertado. Requereu, ainda, a concessão da tutela 

antecipada para o requerido se abstenha de efetuar desconto a título de 

cartão de crédito. Por fim, rogou pela procedência da ação. Os benefícios 

da justiça gratuita foram deferidos conforme ID 16053707. Por sua vez, a 

tutela de urgência foi indeferida no mesmo ato. Em resposta de ID 

24557975, o Requerido apresentou contestação, fez uma síntese da 

demanda. No mérito, informou que as partes celebraram a contratação de 

Cartão BMG Card nº 5313041241820013, no qual a parte Autora 

apresentou seus documentos pessoais para a contratação. Elucidou que 

a parte Autora utilizava o cartão de crédito e, inclusive realizou saque no 

valor de R$ 1.458,00 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) 

disponibilizados na forma de transferência bancária. Impugnou o pleito de 

indenização por danos morais visto que não configurado os requisitos 

para a responsabilidade civil bem como, refutou a repetição do indébito em 

dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no ID 26293434 ratificando a tese inicial 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação 

para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 
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Morais contra Banco BMG S/A no qual a parte Autora pretende a 

concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu 

salário; Que o Requerido se abstenha de inserir a dívida no cadastro de 

proteção ao crédito; Exibição do contrato; Declaração de nulidade do 

cartão de crédito e conversão em empréstimo consignado; Compensação 

dos valores pagos; Repetição do indébito; Inversão do ônus da prova Por 

seu turno, o Requerido informou sobre a legalidade da contratação do 

cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou 

impossibilidade da autora produzir provas para comprovação de suas 

alegações, até porque, a matéria é de direito e documental, não 

necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados nos autos. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID 24814971 trata-se de contrato de cartão de crédito com 

autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como 

podemos verificar nas faturas acostadas aos autos no ID. 24557975 

especificadamente no mês de outubro de 2012 o Autor utilizou o cartão 

para a realização de saque em dinheiro. A parte Autora contratou o 

serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte 

requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar 

saques a parte Autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia 

acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Podemos 

perceber que no contrato firmado entre as partes foi preenchido no campo 

Produto a opção cartão de crédito e não a opção empréstimo consignado, 

confome documento acostado no ID 24814971. Destarte, não há como 

realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para 

empréstimo consignado como pretendido na inicial. Assim, IMPROCEDENTE 

O PLEITO. Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo 

fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram 

devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a 

reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e 

provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de 

gerar responsabilidade civil. Não há que falar em repetição de indébito, 

visto que não configurado valores pagos indevidamente. DIANTE DO 

EXPOSTO e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar, com fulcro 

no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo 

o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a parte 

Autora HILTON ROSA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018362-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL BENEDITO DA COSTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1018362-34.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JAMIL BENEDITO DA 

COSTA BATISTA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. JAMIL BENEDITO DA COSTA BATISTA, 

devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em desfavor do 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, instituição financeira de direito privado, 

da mesma forma devidamente qualificada nos autos. Em síntese, a parte 

Autora alegou ter firmado contratos de empréstimos consignados com a 

parte Requerida, sendo que esta não lhe forneceu cópia dos instrumentos 

contratuais, e que está em dúvida sobre a regularidade dos encargos 

remuneratórios, moratórios e contratuais cobrados pela instituição 

financeira Requerida, motivo pelo qual pleiteou com a presente medida 

cautelar a exibição de todos os contratos pactuados entre as partes; o 

deferimento da liminar “inaudita altera pars”, determinando a exibição de 

cópias de todos os contratos financeiros celebrados, findos ou não, bem 

como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais de todo o período contratado); a gratuidade da justiça, 

além da condenação do Réu nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Em decisão interlocutória (id. 8144719), foi deferida a 

gratuidade da justiça, bem ainda determinou-se a citação do Banco 

Requerido para responder ao pedido do Autor, apresentando os 

documentos descritos na exordial ou a afirmação sobre a inexistência do 

dever de exibi-los ou justa causa para não o fazer. Citado, o Banco 

Requerido ofertou contestação, arguiu preliminares de carência da ação 

por falta de interesse processual; a concessão dos benefícios da Justiça 

gratuita, alegando ser massa falida; alegou ausência dos requisitos 

cautelares e ao processamento da pretensão inicial, e por fim, aduziu que 

não houve a pretensão resistida a ensejar a condenação em verbas 

sucumbenciais, ressaltando que não deu causa ao ajuizamento da 

presente demanda, requerendo o julgamento pela improcedência dos 

pedidos da petição inicial. Foram juntados documentos que instruíram a 

petição inicial e a contestação. A parte Autora apresentou impugnação à 

defesa reafirmando os argumentos da peça inaugural. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se 

de ação cautelar de Exibição de Documentos, pleiteando o Autor a 

determinação para que a instituição financeira Requerida exiba cópias de 

todos os contratos financeiros celebrados, findos ou não, bem como o 

respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou extratos 

mensais de todo o período contratado) em seu nome, de acordo com o 

pedido da peça inaugural. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior produção 

de provas. Registro que o julgamento antecipado, como é o caso dos 

autos, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da 

demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se 

desse modo a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 
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assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Preliminar de 

Carência da Ação Pois bem, não ficou caracterizada nos autos a 

preliminar da falta de interesse processual arguida pela instituição 

financeira Ré, pois o Requerente pode requerer a exibição dos contratos 

pactuados como exercício do seu direito subjetivo, visto que o interesse 

de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, de modo que a 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a 

questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e 

a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução dos 

pedidos deduzidos afetos à lide. Sobre o tema acima merece enfatizar a 

seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior: Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão. (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., 

Forense, v. 1, p. 56). Portanto, rejeito a preliminar suscitada. No tocante ao 

pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita argumentado pela 

instituição demandada o indefiro de plano. Porém, considerando se tratar 

de parte como massa falida, conforme afirmou nos termos da sua defesa, 

defiro ao Banco Réu autorização para pagar as custas e despesas 

processuais ao final do processo. Em face da ausência de questões 

instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do 

mérito da contenda. Analisando detidamente os autos, observo que a 

parte Autora demonstrou inequivocamente a sua solicitação à empresa 

Requerida, na esfera administrativa, de cópia da documentação descrita 

na inicial, mediante notificação extrajudicial, cuja correspondência foi 

encaminhada via AR e recebido no dia 20.7.2017, conforme faz prova com 

os documentos acostados aos autos com a petição inicial, o que NÃO foi 

atendido pelo Banco Requerido, pois quedou-se inerte sem dar qualquer 

satisfação à parte Autora. Neste diapasão, para determinar que a parte 

Requerida exiba os aludidos documentos, é necessário que a parte Autora 

demonstre a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. Nesse 

sentido pacificou o STJ a respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.349.453 – MS. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro 

de 2014 (Data do Julgamento). Grifo nosso. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.209.744 - SP (2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 

ementado (fl. 179 e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. (...) Autora que não comprovou pedido administrativo de 

cópia desses documentos. Resistência da instituição financeira não 

caracterizada. Reconhecida a obrigação da autora ao pagamento da taxa 

administrativa para fornecimento das cópias, conforme autorização do 

Banco Central do Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da 

autora prejudicado. Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi 

objeto de apreciação no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro 

Luís Felipe Salomão, que a resumiu por meio da seguinte ementa: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, unânime, DJe de 2.2.2015) 

(...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1209744 

SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Publicação: DJ 17/04/2015). (Grifei) Destarte, mostra-se salutar consignar 

que evidencia-se nos autos os requisitos legais para concessão da 

medida cautelar, tanto que assim foi determinada liminarmente, sendo certo 

tratar-se de procedimento eminentemente preparatório para que a parte 

Requerente se municie de dados à garantia do direito de pretensão a ser 

apresentada em Juízo oportunamente. É dizer, que a parte Autora cumpriu 

os requisitos delineados na tese insculpida no julgamento realizado pelo 

Eg. STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS, conforme acima 

colacionado. Noutro giro, analisando ainda o que consta dos autos, vê-se 

que a instituição financeira Requerida NÃO exibiu os documentos 

solicitados pela parte Autora juntamente com a peça contestatória. Assim, 

o comparecimento da parte Requerida em juízo sem a apresentação dos 

documentos solicitados na inicial, reforça ainda mais a existência de 

pretensão resistida, pelo que afirma a presença da lide, caracterizando a 

litigiosidade do feito, razão pela qual não há que se falar em afastamento 

da condenação à verba honorária de sucumbência. O fato da não exibição 

dos documentos pleiteados na inicial, como é o caso dos autos, torna-se 

certo no sentido de a ação cautelar ser meio idôneo para a pretensão 

postulada pela parte Autora, posto que resta evidente a obrigatoriedade 

da parte Requerida em apresentar tais documentos, conforme já 

salientado. Denota-se que estão presentes os requisitos legais para 

acolhimento da inicial, no sentido de tornar em definitiva a liminar 

concedida. Conforme já consignado nesta ocasião, as normas que 

regulam o procedimento da ação de exibição de documentos não exigem o 

esgotamento das vias administrativas para se pleitear a exibição em Juízo. 

Ademais, o acesso à Justiça é princípio constitucional, sendo consagrado 

no artigo 5º, XXXV, litetris: "Art. 5.º (...) XXXV - A Lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Desta forma, a 

exibição de documentos encontra amparo na legislação processual, uma 

vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e 

mostra-se perfeitamente viável diante do legítimo interesse em ver e 

examinar documentos relacionados ao contrato que se ache em poder da 

outra. Além disso, ainda que o Réu tenha fornecido cópia dos contratos e 

demais documentos requeridos quando da contratação, não se exime de 

apresentar posteriormente esse documento, comum às partes e que está 

sob sua guarda, inclusive em face do dever legal de conservá-lo, tendo 

em vista o disposto nos arts. 396, e 399, incisos I a III, ambos do CPC. 

Nesta toada, é direito da parte Autora requerer a exibição dos documentos 

necessários à verificação de possível nulidade ou incidência abusiva de 

juros sobre os contratos pactuados dos quais não se recorda 

constatação que ensejaria futura ação anulatória ou revisional dos 

contratos. Portanto, vejo que o pedido merece prosperar. Tal raciocínio 

jurídico principia com a lição do festejado doutrinador ERNANI FIDÉLIS, “in 

verbis”: “A exibição, conforme definida, tem por objetivo não antecipar 

provas, mas permitir que o interessado tenha às vistas a coisa ou o 

documento, a fim de examiná-los, para atestar seu direito ou interesse 

(artigo 844, I a III)”. (In Manual de Direito Processual Civil, v. 2, p. 372). 

Como se sabe, a determinação de exibição de documento ou coisa é 

cabível quando estes se encontrarem na posse da parte contrária ou de 

terceiros sempre que o exame do contrato for útil e necessário ao 

exercício do direito. Especificamente, porque sendo o documento comum 

às partes, sequer será necessário haver resistência da parte contrária, 

nos termos do art. 397, incisos, I a III, do CPC. Neste aspecto, assim ensina 

o professor Antônio Carlos Marcato: "O Estado prevê medidas 

processuais adequadas para cada situação de direito material. Para 

verificar a presença do interesse, indaga-se, à luz dos fatos narrados 

pelo autor e com dados da relação material, se o provimento judicial 

pleiteado será útil para o fim do processo, se a medida requerida é 

necessária e adequada aos objetivos jurídicos, políticos e sociais do 

processo, estes também exteriores à relação processual. Todo esse 

exame, portanto, é feito com os olhos voltados para fora do processo, 

para a situação da vida trazida à apreciação do juiz. Verifica-se se o 

instrumento escolhido é útil, necessário, adequado a seu objeto. Quando 
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se fala em legítimo interesse processual, leva-se em conta não só a 

efetiva necessidade da tutela pleiteada, como também sua adequação à 

situação da vida exposta. O legislador prevê diferentes tipos de tutela, à 

luz das características inerentes às relações materiais (autoridade 

coatora, direito líquido e certo, tipo de obrigação)" (in "Código Processo 

Civil Interpretado", São Paulo, Atlas, 2004, p. 42). Em que pese às 

alegações do Banco Requerido, os fatos descritos na contestação se 

restringem a mera retórica defensiva por parte do mesmo, pois ficou claro 

nos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos arts. 396 e 

seguintes do CPC. Com efeito, em seu requerimento o Juízo ordenou “... 

Preenchidos os requisitos iniciais para seu deferimento liminar, nos termos 

do art. 396 e 398, ambos do NCPC, CITE-SE o Requerido para oferecer 

resposta em cinco (05) dias [...]”, sendo certo que o que determina a 

natureza de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido. O 

fundamento está na relação jurídico-contratual acerca da aquisição de 

empréstimos pela parte Requerente, sendo livre conhecer e conferir os 

contratos outrora pactuado pelos litigantes, amparado na legalidade do 

suporte da lei que lhe faculta exigir dos documentos quando comum às 

partes, conforme o prescrito no art. 399, I e III, do CPC, segundo o qual “o 

juiz não admitirá a recusa: I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir; 

(..); III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”. A esse 

respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO DOS 

DOCUMENTOS, SEM QUALQUER CONDICIONANTE. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO PROVIDO. (TJPR, 8614488 PR), Relator: Magnus Venicius, J.: 

02/05/2012, 16ª Câmara Cível).”. Em relação à sucumbência, esta deverá 

ser imposta à parte Requerida, pois a parte Autora certamente não se 

valeria da presente ação caso tivesse obtido por outros meios, mais ágil e 

econômico a documentação de que necessitava. Nesta trilha, aplicável ao 

caso o disposto no art. 85, do CPC, que impõe o pagamento de custas e 

honorários advocatícios ao vencido, em conjunto com o princípio da 

causalidade, segundo o qual a parte causadora da demanda injustificada 

responde pela sucumbência no feito, pouco importando se a apresentação 

dos documentos solicitados foi realizada sem qualquer irresignação pela 

empresa Ré. Pode-se, de qualquer modo, asserir, em repetição ao 

ensinamento de WILLARD DE CASTRO VILLAR: A citação válida torna a 

coisa litigiosa, mesmo na ação cautelar. Mas, somente nas medidas 

cautelares, não nos pedidos de mera prevenção, como notificações, 

interpelações e outros. No que tange às medidas com liminar, sem ouvir o 

réu, mesmo antes da citação a coisa já se tornou litigiosa. Há nesse caso 

um adiantamento do efeito da citação (“Cautelar Inominada”, 2ª ed., 

Forense, Rio, 1988, p. 136). A propósito este é o entendimento do STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA 

PRETENSÃO RESISTIDA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas ações de exibição de documentos, 

a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando 

houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, 

aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 3. Na 

hipótese vertente, alterar a conclusão do tribunal de origem de que houve 

pretensão resistida demandaria o reexame da prova dos autos, 

procedimento inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1147695 SP 

2017/0193027-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 14/02/2018).”. (grifei) Assim, é incontroversa a existência de relação 

jurídica entre as partes e da existência de documentação comum a ambas, 

bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa do Réu em 

apresentar os documentos na esfera administrativa, oferecendo 

resistência à pretensão da parte Autora. Saliento, ainda, que “o dever de 

informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a 

contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual 

compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face 

ao princípio da boa-fé objetiva. - Se pode o cliente a qualquer tempo 

requerer da instituição financeira prestação de contas, pode postular a 

exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os 

custos dessa operação.” (STJ, REsp 330.261-SC, j. em 6.12.2001, Rel. 

Min. NANCY ANDRIGHI). Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória de Documentos, 

tornando definitiva a decisão liminar concedida, o que faço com esteio nos 

termos do artigo 396, do NCPC, a fim de determinar que o Requerido 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, apresente aos autos os documentos 

indicados na inicial, com as advertências dos arts. 400, 297 e 538, ambos 

do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, e em consequência, resolvo o mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil. 

CONDENO a instituição financeira Requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação desta até o pagamento, 

observando-se os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. Postergo o pagamento 

das custas e despesas processuais ao final do processo, haja vista que o 

Banco Requerido se trata de massa falida. Transitada em julgado, e 

carreados aos autos os documentos requeridos, fica autorizado à parte 

Autora extrair os documentos exibidos, desde que os substitua por 

cópias, tudo devidamente certificado nos autos pela Secretaria da Vara. 

Decorrido o prazo recursal, e cumpridas as diligências antecedentes, 

dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025382-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1025382-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA - ME Vistos, etc. BANCO 

ITAUCARD S.A. ingressou com ação de busca e apreensão contra JOSE 

CARLOS DA SILVA - ME, sustentando, em apertada síntese, que firmou 

contrato de financiamento com o demandado referente a aquisição de bem 

móvel, entretanto a parte Requerido deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado. A liminar de busca e apreensão foi deferida ( ID 

9517925). O veículo foi apreendido (ID 16231220) e o demandado foi 

citado. Citado, o demandado não apresentou contestação (ID 20274296). É 

o relatório. Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se 

tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação bem como possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos, 

constato que o demandante comprovou que firmou com o demandado 

contrato de empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a isso, o 

demandante também comprovou que o demandado não pagou o débito, o 

que autoriza a procedência do pedido inicial. Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com o fim de: - Consolidar a posse e propriedade plena do veículo 

em favor do demandante, com fundamento no § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da 

alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. - 

Extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. C. Cuiabá, 27 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039693-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODACILDA DE ARRUDA LIMA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039693-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ODACILDA DE ARRUDA LIMA Vistos etc. A falta de interesse da parte é 

notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para 

se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. 

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente 

processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, 

pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029362-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDI ELIANE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1029362-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLEIDI ELIANE DE SOUZA Vistos etc. AYMORE ingressou 

com ação de busca e apreensão contra CLEIDI ELIANE DE SOUZA, 

sustentando, em apertada síntese, que firmou contrato de financiamento 

com a demandada referente a aquisição de bem móvel, entretanto a parte 

Requerida deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado. A 

liminar de busca e apreensão foi deferida ( ID 15230812). O veículo foi 

apreendido (ID 15826149) e a demandada foi citado. Citado, a demandada 

não apresentou contestação (ID 20275795). É o relatório. Decido. O pedido 

se acha devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve ser 

aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, impondo-se a 

procedência da ação bem como possibilita o abreviamento de rito com 

julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Em análise dos autos, constato que o 

demandante comprovou que firmou com o demandado contrato de 

empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a isso, o demandante também 

comprovou que o demandado não pagou o débito, o que autoriza a 

procedência do pedido inicial. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com o fim de: - 

Consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do 

demandante, com fundamento no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69; 

Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, 

na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a 

parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. - Extinguir o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme 

determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. P. R. I. C. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010871-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ISSAO HIGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010871-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCIO ISSAO HIGA Vistos etc. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, em 

face da inexistência de contraditório. Expeça-se ofício levantando-se 

eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1033520-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1033520-95.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALYNE VANNI 

MARTINS GUIMARAES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. ALYNE VANNI 

MARTINS GUIMARÃES, devidamente qualificada, ajuizou a presente AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em desfavor do BANCO BMG 

S/A, instituição financeira de direito privado, da mesma forma devidamente 

qualificada nos autos. Em síntese, a parte Autora alegou que observando 

o seu holerite a partir do mês de agosto de 2018 percebeu que tinha sido 

descontado em sua folha de pagamento um valor de R$ 1.188,02 (mil, 

cento e oitenta e oito reais e dois centavos), com a descrição “BMG 

Cartão Crédito”; todavia, afirmou a parte Requerente que não contratou 

nenhum empréstimo referente a cartão com o Banco Réu. Assim, pleiteou 

com a presente demanda a exibição do contrato de Cartão BMG 

consignado que ensejou na implantação e desconto em sua folha de 

pagamento a partir do mês de agosto de 2018; requereu o deferimento da 

tutela antecipada, determinando a exibição de cópia de eventual contrato; 

a gratuidade da justiça, além da condenação do Réu nas custas 

processuais e honorários advocatícios. Após a parte Autora ter acostado 

aos autos guias de recolhimento das custas, emenda a inicial e 

documentos à comprovação do seu pedido administrativo e a negativa da 

parte Requerida em fornecer cópia do contrato objeto da presente ação, 

conforme orientação prevalente do STJ pelo tema 648 (repetitivo com 

repercussão geral), em decisão interlocutória (id. 16829195), deferiu-se a 

tutela antecipada, bem ainda determinou-se a citação do Banco Requerido 
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“... para no prazo de 05 (cinco) dias exibir o contrato de cartão de crédito 

consignado celebrado entre as partes (art. 398 do CPC)...”. Citado, o 

Banco Requerido ofertou contestação, arguiu preliminar de carência da 

ação por falta de interesse processual; alegou ausência dos requisitos 

cautelares e ao processamento da pretensão inicial; no mérito, requereu 

julgamento pela improcedência dos pedidos da petição inicial, com a 

condenação da parte Autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. 

Foram juntados documentos que instruíram a petição inicial e a 

contestação. A parte Autora apresentou impugnação à defesa 

reafirmando os argumentos da peça inaugural. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação 

cautelar de Exibição de Documentos, pleiteando o Autor a determinação 

para que a instituição financeira Requerida exibisse o contrato de Cartão 

BMG consignado que ensejou descontos em sua folha de pagamento a 

partir do mês de agosto de 2018, de acordo com o pedido da peça 

inaugural. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária maior produção de provas. Registro que o 

julgamento antecipado, como é o caso dos autos, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão 

colimada celeridade processual. A respeito do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 

assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Preliminar de 

Carência da Ação Pois bem, não ficou caracterizada nos autos a 

preliminar da falta de interesse processual arguida pela instituição 

financeira Ré, pois o Requerente pode requerer a exibição dos contratos 

pactuados como exercício do seu direito subjetivo, visto que o interesse 

de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, de modo que a 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a 

questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e 

a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução dos 

pedidos deduzidos afetos à lide. Sobre o tema acima merece enfatizar a 

seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior: Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão. (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., 

Forense, v. 1, p. 56). Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Em face da 

ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, 

passo a análise do mérito da contenda. Analisando detidamente os autos, 

observo que a parte Autora demonstrou inequivocamente a sua 

solicitação à empresa Requerida, na esfera administrativa, de cópia da 

documentação descrita na inicial que deu origem ao aludido desconto 

consignado, mediante contato realizado pela Central de Atendimento, 

sendo esta a única forma de comunicação disponível para contatar-se 

com a parte Ré, segundo consta do protocolo nº 35128242, o que NÃO foi 

atendido pela instituição financeira Requerida. Neste diapasão, para 

determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos, é 

necessário que a parte Autora demonstre a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária. Nesse sentido pacificou o STJ a 

respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS. PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014 (Data do 

Julgamento). Grifo nosso. RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.744 - SP 

(2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 179 

e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) Autora 

que não comprovou pedido administrativo de cópia desses documentos. 

Resistência da instituição financeira não caracterizada. Reconhecida a 

obrigação da autora ao pagamento da taxa administrativa para 

fornecimento das cópias, conforme autorização do Banco Central do 

Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da autora prejudicado. 

Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi objeto de apreciação 

no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, que 

a resumiu por meio da seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, 

unânime, DJe de 2.2.2015) (...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

Relatora (STJ - REsp: 1209744 SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Publicação: DJ 17/04/2015). (Grifei) Destarte, 

mostra-se salutar consignar que evidencia-se nos autos os requisitos 

legais para concessão da medida cautelar, tanto que assim foi 

determinada liminarmente, sendo certo tratar-se de procedimento 

eminentemente preparatório para que a parte Requerente se municie de 

dados à garantia do direito de pretensão a ser apresentada em Juízo 

oportunamente. É dizer, que a parte Autora cumpriu os requisitos 

delineados na tese insculpida no Tema 648, com repercussão geral, do 

julgamento realizado pelo Eg. STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.349.453-MS, conforme acima colacionado. Noutro giro, analisando ainda 

o que consta dos autos, vê-se que a instituição financeira Requerida NÃO 

exibiu os documentos solicitados pela parte Autora juntamente com a peça 

contestatória. Registro que a parte Requerida, por meio da peça 

contestatória, acostou aos autos um contrato firmado e assinado pela 

parte Autora, referindo-se se tratar do documento pleiteado na inicial. 

Porém, ressalto que a instituição Requerida não logrou êxito na exibição do 

contrato, haja vista que a parte Autora, na sua impugnação, comprovou 

que o referido contrato acostado pela instituição financeira, além de ter 

sido firmado em 2012, já o havia quitado em abril de 2018 – portanto, antes 

dos descontos realizados em folha de pagamento, diga-se de passagem 

–, conforme deduz-se de provas dos recibos de pagamento juntados no 

id. 20212774. Assim, o comparecimento da parte Requerida em juízo sem a 

apresentação do documento solicitado na inicial que deu origem aos 

descontos consignados em folha de pagamento da Autora por rubrica do 

Banco Réu, reforça existência de pretensão resistida, pelo que afirma a 

presença da lide, caracterizando a litigiosidade do feito, razão pela qual 

não há que se falar em afastamento da condenação à verba honorária de 
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sucumbência. O fato da não exibição dos documentos pleiteados na inicial, 

como é o caso dos autos, torna-se certo no sentido de a ação cautelar 

ser meio idôneo para a pretensão postulada pela parte Autora, posto que 

resta evidente a obrigatoriedade da parte Requerida em apresentar tais 

documentos, conforme já salientado. Denota-se que estão presentes os 

requisitos legais para acolhimento da inicial, no sentido de tornar em 

definitiva a liminar concedida. Conforme já consignado nesta ocasião, as 

normas que regulam o procedimento da ação de exibição de documentos 

não exigem o esgotamento das vias administrativas para se pleitear a 

exibição em Juízo. Ademais, o acesso à Justiça é princípio constitucional, 

sendo consagrado no artigo 5º, XXXV, litetris: "Art. 5.º (...) XXXV - A Lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." 

Desta forma, a exibição de documentos encontra amparo na legislação 

processual, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as 

partes e mostra-se perfeitamente viável diante do legítimo interesse em ver 

e examinar documentos relacionados ao contrato que se ache em poder 

da outra. Além disso, ainda que o Réu tenha fornecido cópia do contrato e 

demais documentos eventualmente requeridos quando da contratação, 

não se exime de apresentar posteriormente esse documento, comum às 

partes e que está sob sua guarda, inclusive em face do dever legal de 

conservá-lo, tendo em vista o disposto nos arts. 396, e 399, incisos I a III, 

ambos do CPC. Nesta toada, é direito da parte Autora requerer a exibição 

dos documentos necessários à verificação de possível nulidade, fraude 

ou incidência abusiva de juros sobre os contratos pactuados, dos quais 

não se recorda, constatação que ensejaria futura ação anulatória ou 

revisional dos contratos. Portanto, vejo que o pedido merece prosperar. 

Tal raciocínio jurídico principia com a lição do festejado doutrinador ERNANI 

FIDÉLIS, “in verbis”: “A exibição, conforme definida, tem por objetivo não 

antecipar provas, mas permitir que o interessado tenha às vistas a coisa 

ou o documento, a fim de examiná-los, para atestar seu direito ou 

interesse (artigo 844, I a III)”. (In Manual de Direito Processual Civil, v. 2, p. 

372). Como se sabe, a determinação de exibição de documento ou coisa é 

cabível quando estes se encontrarem na posse da parte contrária ou de 

terceiros sempre que o exame do contrato for útil e necessário ao 

exercício do direito. Especificamente, porque sendo o documento comum 

às partes, sequer será necessário haver resistência da parte contrária, 

nos termos do art. 397, incisos, I a III, do CPC. Neste aspecto, assim ensina 

o professor Antônio Carlos Marcato: "O Estado prevê medidas 

processuais adequadas para cada situação de direito material. Para 

verificar a presença do interesse, indaga-se, à luz dos fatos narrados 

pelo autor e com dados da relação material, se o provimento judicial 

pleiteado será útil para o fim do processo, se a medida requerida é 

necessária e adequada aos objetivos jurídicos, políticos e sociais do 

processo, estes também exteriores à relação processual. Todo esse 

exame, portanto, é feito com os olhos voltados para fora do processo, 

para a situação da vida trazida à apreciação do juiz. Verifica-se se o 

instrumento escolhido é útil, necessário, adequado a seu objeto. Quando 

se fala em legítimo interesse processual, leva-se em conta não só a 

efetiva necessidade da tutela pleiteada, como também sua adequação à 

situação da vida exposta. O legislador prevê diferentes tipos de tutela, à 

luz das características inerentes às relações materiais (autoridade 

coatora, direito líquido e certo, tipo de obrigação)" (in "Código Processo 

Civil Interpretado", São Paulo, Atlas, 2004, p. 42). Em que pese às 

alegações do Banco Requerido, os fatos descritos na contestação se 

restringem a mera retórica defensiva por parte do mesmo, pois ficou claro 

nos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos arts. 381, 

inciso I e II e art. 382 e arts. 396 e seguintes, todos do CPC. Com efeito, 

assim o Juízo ordenou “... DEFIRO a tutela antecipada em caráter 

antecedente e determino que INTIME-SE o réu para no prazo de 05 (cinco) 

dias exibir o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as 

partes (art. 398 do CPC), sob pena de ser admitido como verdadeiros os 

fatos que, por meio dos contratos, o autor pretender provar, em caso de 

decurso de prazo, sem manifestação, ante a inadmissibilidade da recusa 

no caso em questão (caput e inciso I do art. 399 do CPC). [...]”, sendo 

certo que o que determina a natureza de uma ação é o conteúdo e os 

fundamentos do seu pedido. O fundamento está na relação 

jurídico-contratual acerca da aquisição de empréstimos pela parte 

Requerente, sendo livre conhecer e conferir os contratos outrora 

pactuado pelos litigantes, amparado na legalidade do suporte da lei que lhe 

faculta exigir dos documentos quando comum às partes, conforme o 

prescrito no art. 399, I e III, do CPC, segundo o qual “o juiz não admitirá a 

recusa: I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir; (..); III - se o 

documento, por seu conteúdo, for comum às partes”. A esse respeito, o 

seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. 

DESNECESSIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS, SEM 

QUALQUER CONDICIONANTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO 

PROVIDO. (TJPR, 8614488 PR), Relator: Magnus Venicius, J.: 02/05/2012, 

16ª Câmara Cível).”. Em relação à sucumbência, esta deverá ser imposta à 

parte Requerida, pois a parte Autora certamente não se valeria da 

presente ação caso tivesse obtido por outros meios, mais ágil e 

econômico a documentação de que necessitava. Nesta trilha, aplicável ao 

caso o disposto no art. 85, do CPC, que impõe o pagamento de custas e 

honorários advocatícios ao vencido, em conjunto com o princípio da 

causalidade, segundo o qual a parte causadora da demanda injustificada 

responde pela sucumbência no feito, pouco importando se a apresentação 

dos documentos solicitados foi realizada sem qualquer irresignação pela 

empresa Ré. Pode-se, de qualquer modo, asserir, em repetição ao 

ensinamento de WILLARD DE CASTRO VILLAR: A citação válida torna a 

coisa litigiosa, mesmo na ação cautelar. Mas, somente nas medidas 

cautelares, não nos pedidos de mera prevenção, como notificações, 

interpelações e outros. No que tange às medidas com liminar, sem ouvir o 

réu, mesmo antes da citação a coisa já se tornou litigiosa. Há nesse caso 

um adiantamento do efeito da citação (“Cautelar Inominada”, 2ª ed., 

Forense, Rio, 1988, p. 136). A propósito este é o entendimento do STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA 

PRETENSÃO RESISTIDA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas ações de exibição de documentos, 

a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando 

houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, 

aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 3. Na 

hipótese vertente, alterar a conclusão do tribunal de origem de que houve 

pretensão resistida demandaria o reexame da prova dos autos, 

procedimento inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1147695 SP 

2017/0193027-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 14/02/2018).”. (grifei) Assim, é incontroversa a existência de relação 

jurídica entre as partes e da existência de documentação comum a ambas, 

bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa do Réu em 

apresentar os documentos na esfera administrativa, oferecendo 

resistência à pretensão da parte Autora. Saliento, ainda, que “o dever de 

informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a 

contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual 

compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face 

ao princípio da boa-fé objetiva. - Se pode o cliente a qualquer tempo 

requerer da instituição financeira prestação de contas, pode postular a 

exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os 

custos dessa operação.” (STJ, REsp 330.261-SC, j. em 6.12.2001, Rel. 

Min. NANCY ANDRIGHI). Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Exibição de Documentos para 

Produção Antecipada de Provas, tornando definitiva a tutela antecipada 

liminarmente concedida, o que faço com esteio nos termos dos artigos 

381, incisos I e II, 382 e 396, do NCPC, a fim de determinar que o Banco 

Requerido BANCO BMG S/A, apresente aos autos o documento indicado 

na inicial, ou seja, o contrato de Cartão de Crédito BMG consignado que 

ensejou descontos em folha de pagamento da parte Autora a partir do mês 

de agosto/2018, conforme holerites acostados nos autos, com as 

advertências dos arts. 400, 297 e 538, ambos do CPC, no prazo de 10 

(dez) dias, e em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil. CONDENO a instituição 

financeira Requerida BANCO BMG S/A ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a 

prolação desta até o pagamento, observando-se os critérios do art. 85, § 

8º, do CPC. Transitada em julgado, e carreados aos autos os documentos 

requeridos, fica autorizado à parte Autora extrair os documentos exibidos, 

desde que os substitua por cópias, tudo devidamente certificado nos 

autos pela Secretaria da Vara. Decorrido o prazo recursal, e cumpridas as 
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diligências antecedentes, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1027962-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SELMA MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. SELMA MENDES DA 

SILVA devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e 

Danos Morais contra Banco BANCO BMG S.A.. Preliminarmente requereu a 

concessão da gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que é servidora 

pública municipal e lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), sendo que a parte aceito pela parte Autora 

acreditando estar firmando um contrato de mútuo com o banco, quando na 

verdade a relação jurídica firmada era de cartão de crédito. Afirmou que 

não foi informado que seria descontado apenas o mínimo em sua folha de 

pagamento e que ainda teria que pagar uma fatura à parte, asseverando 

que nunca utilizou o sobredito cartão e recebeu faturas mensais em sua 

residência. Requereu, ainda, a concessão da tutela antecipada para o 

requerido se abstenha de efetuar desconto a título de cartão de crédito, 

bem como não insira o seu nome nos órgãos de restrição creditícia. Por 

fim, pugnou pela declaração de inexistência de débito, a repetição de 

indébito dos valores descontados indevidamente e a condenação da 

instituição bancária em danos morais. Os benefícios da justiça gratuita 

foram deferidos. Todavia, a tutela de urgência foi indeferida (ID 

10084731). Em resposta de ID 11721506, o requerido apresentou 

contestação, fez uma síntese da demanda. Suscitou a prejudicial de mérito 

de prescrição da pretensão da Autora. No mérito, informou que as partes 

celebraram a contratação de Cartão de Crédito e Débito BMG CARD nº 

5313.0414.2865.1025. Elucidou que o autor utilizava o cartão de crédito e, 

inclusive realizou saque e diversas compras, conforme extratos das 

faturas colacionados junto à peça defensiva. Impugnou o pleito de 

indenização por danos morais visto que não configurado os requisitos 

para a responsabilidade civil bem como refutou a repetição do indébito em 

dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no ID 16332028 ratificando a tese inicial e 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais contra Banco BMG S.A. no qual o autor pretende a concessão da 

tutela de urgência para suspensão dos descontos no salário do 

requerente; repetição do indébito; inversão do ônus da prova e 

condenação por dano moral. Por seu turno, o requerido informou sobre a 

legalidade da contratação do cartão de crédito e rebateu todas as teses 

da inicial. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, 

posto que não há dificuldade ou impossibilidade da autora produzir provas 

para comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e 

documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, todos os documentos necessários para julgamento 

desta ação, inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados 

nos autos. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a 

sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Da 

Prejudicial de Prescrição A instituição bancária Requerida argumenta que 

operou-se a prescrição do direito do parte Autora para pleitear a anulação 

do negócio jurídico, uma vez que transcorreu o interregno de 04 (quatro) 

anos da realização do contrato entabulado, nos termos do art. 178 do 

Código Civil. De proêmio, insta salientar que conforme mencionado alhures, 

aplica-se no presente caso o regramento do Código de Defesa do 

Consumidor. Desse modo, para analisar o prazo prescricional no caso em 

tela, tem-se que a aplicação do referido lapso temporal deve ser de cinco 

anos, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Com efeito, à luz do disposto no mencionado 

artigo, verifica-se que, nas referidas ações, a Jurisprudência pátria tem 

adotado, como critério para verificar o termo inicial da contagem do 

mencionado prazo, a última parcela descontada.Senão vejamos: “[...] O 

termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito 

relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto 

indevido. Precedentes . [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, Dje 

12/09/2019 ) – Grifei. Assim, verfica-se que na data do ajuizamento da 

presente ação em setembro/2017, ainda estavam sendo realizados 

descontos no salário da parte autora a afastar a incidência do instituito da 

prescrição. Portanto, não merece guarida a prejudicial aventada. Do Mérito 

Após detida análise do feito, denota-se que a parte Autora comprova os 

descontos do empréstimo realizado com o Requerido em sua folha de 

pagamento e é incisiva em afirmar que não realizou qualquer compra em 

cartão de crédito, mas tão somente empréstimo consignado. Por sua vez, 

o Requerido alegou que possui contrato devidamente pactuado referente 

ao cartão de crédito consignado Cartão de Crédio e Débito BMG CARD nº 

5313.0414.2865.1025 sendo liberado os valores de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) e R$ 400,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) com reserva de 

margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo. É sabido que 

na ação declaratória o autor não tem o ônus de provar a inexistência do 

fato constitutivo do débito, ao contrário do réu que deverá provar esse 

fato. De acordo com a defesa do banco Requerido consta apenas, um 

comprovante de Transferência Eletrônica (TED) para a conta da parte 

Requerente, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e supostas 

faturas do cartão de crétido, entretanto, não foi acostado nenhum contrato 

relativo ao cartão objeto da presente demanda. Ademais, de acordo com o 

confessado pelo Requerido, o “saque” realizado com cartão foi 

supostamente disponibilizado diretamente na conta corrente da 

Requerente, mediante transferência eletrônica. Aliás, impende destacar 

que no que tange à operação relativa ao cartão de crédito, é ofertado um 

limite pré-aprovado para que o cliente utilize para compras e saques com o 

cartão e não disponibilização de valores em sua conta corrente. A 

operação como foi feita à parte consumidora tem a características de 

empréstimo consignado em folha, neste ponto, como a parte Autora 

informou ter realizado outra operação de empréstimo com a instituição 

bancária ora Ré, esta não logrou êxito em comprovar se tal transferência 

possuía qualquer relação com a questionada na presente demanda. Sendo 

assim, tendo em vista que o réu não acostou aos autos o contrato de 

cartão de crédito, não é imperioso reconhecer que o contrato firmado 

entre as partes não seria de empréstimo consignado. Isso porque não há 

provas de que a Autora contratou a aquisição de um cartão de crédito e 

que somente o valor mínimo da fatura seria descontado da sua 

remuneração e que o pagamento do principal (saque autorizado), como 

realizado, deveria ser pago por meio de boleto. E ainda a parte Requerente 

alega que jamais utilizou o cartão da modalidade de crédito. Dessa forma, 

a conduta do Requerido é abusiva, o que impõe a declaração de 

inexistência do débito, bem com,a restituição pelos danos causados à 

parte Requerente. Quanto a indenização por danos morais, somente é 

cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, 

quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que 

por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando 

o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Vale ressaltar que 

por constatar a abusividade e ausência de transparência da Instituição 
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Financeira como contratação como a do caso concreto resta o ato ilícito 

configurado, bem como o a ação voluntária e o nexo de causalidade, além 

de ser a responsabilidade da parte requerida objetiva. Com efeito, o 

desconto indevido realizado nos vencimentos de a autora certamente 

acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo 

devida a indenização por dano moral. Este e. Tribunal já decidiu que o 

valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e 

levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as 

condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014). O c. STJ, em relação ao 

quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o 

seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas 

hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, 

distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 

1376367/PA). A fixação do valor para os danos morais serve apenas para 

desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a 

compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão 

pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico 

o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por 

danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser 

irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 

Tendo em vista a postura recorrente do requerido em realizar 

contratações como caso concreto e levando-se em conta as 

particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e 

respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos 

morais devem ser arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais). É patente, 

que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato e súmula 297 do STJ. DIANTE DO EXPOSTOe 

considerando o que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo 

Código de Processo Civil,de modo que declaro a inexistência do contrato 

de cartão de crédito questionado, bem como, CONDENO o Requerido 

BANCO BMG S/A, ao pagamento de Indenização por Danos Morais no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados a partir da citação válida 

e pelos índices adotados pela E. CGJ/MT e à restituição em dobro,dos 

valores descontados ilegalmente da folha de pagamento da Requerente, 

atualizados desde os descontos pelo INPC. Concedo a tutela de urgência 

para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser 

procedida a suspensão do débito em conta corrente da autora. CONDENO 

o Requerido nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação (CPC, art. 20, § 3°). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023398-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MARTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1023398-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: IGOR MARTOS DA SILVA Vistos etc. BANCO PAN ingressou 

com ação de busca e apreensão contra IGOR MARTOS DA SILVA, 

sustentando, em apertada síntese, que firmou contrato de financiamento 

com o demandado referente a aquisição de bem móvel, entretanto a parte 

Requerida deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado. A 

liminar de busca e apreensão foi deferida ( ID 14572676). O veículo foi 

apreendido (ID 15869154) e a parte demandada foi citada. Citado, o 

demandado não apresentou contestação (ID 20611208). É o relatório. 

Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se tratando de 

revel, deve ser aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, 

impondo-se a procedência da ação bem como possibilita o abreviamento 

de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos, constato que o 

demandante comprovou que firmou com o demandado contrato de 

empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a isso, o demandante também 

comprovou que o demandado não pagou o débito, o que autoriza a 

procedência do pedido inicial. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com o fim de: - 

Consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do 

demandante, com fundamento no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69; 

Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, 

na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a 

parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. - Extinguir o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme 

determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. P. R. I. C. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005080-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1005080-26.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GERALDO LUIS 

COSTA REU: BANCO PAN Vistos etc. GERALDO LUIS COSTA, 

devidamente qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS com Pedido de Tutela Cautelar em desfavor do BANCO 

PAN S/A, instituição financeira de direito privado, da mesma forma 

devidamente qualificada nos autos. Em síntese, a parte Autora alegou ter 

firmado contratos de empréstimos consignados com a parte Requerida, 

sendo que esta não lhe forneceu cópia do instrumento contratual; 

argumentou que possui interesse em receber cópias dos contratos e 

demais documentos acessórios dos negócios jurídicos em face do 

desiderato de ficar a par do montante já quitado, do débito ainda pendente 

de quitação, dos encargos remuneratórios, moratórios e contratuais 

cobrados pela instituição Requerida, motivos pelos quais formulou pedido 

administrativo, objetivando a exibição dos documentos ora mencionados, o 

que não foi atendido pelo Banco Requerido. Assim, diante do desinteresse 

da instituição financeira Ré, ajuizou a presente medida cautelar visando à 

exibição dos documentos solicitados, a gratuidade da justiça, além da 

condenação da parte Requerida nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Em decisão interlocutória (id. 9252689), foi deferida a 

gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência liminar, bem ainda 

determinou-se a citação da parte Requerida para responder ao pedido do 

Autor, apresentando os documentos descritos na exordial. Citado, o 

Banco Requerido ofertou contestação, arguiu preliminar de carência da 

ação por falta de interesse processual, ausência dos requisitos 

cautelares, e por fim, aduziu que não houve a pretensão resistida a 

ensejar a condenação em verbas sucumbenciais, exibindo em seguida os 

documentos pleiteados na inicial. Foram juntados documentos que 

instruíram a petição inicial e a contestação. A parte Autora não apresentou 

impugnação à defesa. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação cautelar de Exibição de 

Documentos, pleiteando o Autor a determinação para que a instituição 

financeira Requerida exibisse cópias de todos os contratos financeiros 

celebrados, bem como o respectivo demonstrativo de operações 

financeiras em seu nome, de acordo com o pedido da peça inaugural. A 
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matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto 

que desnecessária maior produção de provas. Registro que o julgamento 

antecipado, como é o caso dos autos, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos 

elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada 

celeridade processual. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, 

nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 

assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Preliminar de 

Carência da Ação Pois bem, não ficou caracterizada nos autos a 

preliminar da falta de interesse processual arguida pela instituição 

financeira Ré, pois o Requerente pode requerer a exibição dos contratos 

pactuados como exercício do seu direito subjetivo, visto que o interesse 

de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, de modo que a 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a 

questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e 

a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução dos 

pedidos deduzidos afetos à lide. Sobre o tema acima merece enfatizar a 

seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior: Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão. (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., 

Forense, v. 1, p. 56). Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Em face da 

ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, 

passo a análise do mérito da contenda. Analisando detidamente os autos, 

observo que a parte Autora demonstrou inequivocamente a sua 

solicitação ao Banco Requerido, na esfera administrativa, de cópia da 

documentação descrita na inicial, mediante notificação extrajudicial, cuja 

correspondência foi encaminhada via AR com recebimento em recebida no 

dia 27.1.2017, conforme faz prova com os documentos acostados aos 

autos pela petição inicial (ids. 4927240 e 4927306), o que NÃO foi 

atendido pelo Banco Réu, pois quedou-se inerte sem dar qualquer 

satisfação à parte Autora. Neste diapasão, para determinar que a parte 

Requerida exiba os aludidos documentos, é necessário que a parte Autora 

demonstre a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. Nesse 

sentido pacificou o STJ a respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.349.453 – MS. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro 

de 2014 (Data do Julgamento). Grifo nosso. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.209.744 - SP (2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 

ementado (fl. 179 e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. (...) Autora que não comprovou pedido administrativo de 

cópia desses documentos. Resistência da instituição financeira não 

caracterizada. Reconhecida a obrigação da autora ao pagamento da taxa 

administrativa para fornecimento das cópias, conforme autorização do 

Banco Central do Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da 

autora prejudicado. Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi 

objeto de apreciação no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro 

Luís Felipe Salomão, que a resumiu por meio da seguinte ementa: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, unânime, DJe de 2.2.2015) 

(...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1209744 

SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Publicação: DJ 17/04/2015). (Grifei) Destarte, mostra-se salutar consignar 

que evidencia-se nos autos os requisitos legais para concessão da 

medida cautelar, tanto que assim foi determinada liminarmente, sendo certo 

tratar-se de procedimento eminentemente preparatório para que a parte 

Requerente se municie de dados à garantia do direito de pretensão a ser 

apresentada em Juízo oportunamente. É dizer, que a parte Autora cumpriu 

os requisitos delineados na tese insculpida no Tema 648, com 

repercussão geral, do julgamento realizado pelo Eg. STJ, no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.349.453-MS, conforme acima colacionado. Noutro giro, 

analisando ainda o que consta dos autos, vê-se que a parte Requerida 

exibiu os documentos solicitados pela parte Autora juntamente com a peça 

contestatória. Contudo, não obstante ter comparecido em juízo e 

apresentado os documentos solicitados na inicial, isso não desconfigura a 

existência de pretensão resistida, pelo que afirma a presenta da lide, 

caracterizando a litigiosidade do feito, razão pela qual não há que se falar 

em afastamento da condenação à verba honorária de sucumbência. 

Conforme já consignado nesta ocasião, as normas que regulam o 

procedimento da ação de exibição de documentos não exigem o 

esgotamento das vias administrativas para se pleitear a exibição em Juízo. 

Ademais, o acesso à Justiça é princípio constitucional, sendo consagrado 

no artigo 5º, XXXV, litetris: "Art. 5.º (...) XXXV - A Lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Desta forma, a 

exibição de documentos encontra amparo na legislação processual, uma 

vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e 

mostra-se perfeitamente viável diante do legítimo interesse em ver e 

examinar documentos relacionados ao contrato que se ache em poder da 

outra. Além disso, ainda que o Réu tenha fornecido a cópia dos contratos 

quando da contratação, não se exime de apresentar posteriormente esse 

documento, comum às partes e que está sob sua guarda, inclusive em 

face do dever legal de conservá-lo, tendo em vista o disposto nos arts. 

396, e 399, incisos I a III, ambos do CPC. Nesta toada, é direito da parte 

Autora requerer a exibição dos documentos necessários à verificação de 

possível nulidade ou incidência abusiva de juros sobre os contratos 

pactuados dos quais não se recorda constatação que ensejaria futura 

ação anulatória ou revisional dos contratos. Portanto, vejo que o pedido 

merece prosperar. Tal raciocínio jurídico principia com a lição do festejado 

doutrinador ERNANI FIDÉLIS, “in verbis”: “A exibição, conforme definida, 

tem por objetivo não antecipar provas, mas permitir que o interessado 

tenha às vistas a coisa ou o documento, a fim de examiná-los, para 

atestar seu direito ou interesse (artigo 844, I a III)”. (In Manual de Direito 

Processual Civil, v. 2, p. 372). Como se sabe, a determinação de exibição 
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de documento ou coisa é cabível quando estes se encontrarem na posse 

da parte contrária ou de terceiros sempre que o exame do contrato for útil 

e necessário ao exercício do direito. Especificamente, porque sendo o 

documento comum às partes, sequer será necessário haver resistência 

da parte contrária, nos termos do art. 397, incisos, I a III, do CPC. Neste 

aspecto, assim ensina o professor Antônio Carlos Marcato: "O Estado 

prevê medidas processuais adequadas para cada situação de direito 

material. Para verificar a presença do interesse, indaga-se, à luz dos fatos 

narrados pelo autor e com dados da relação material, se o provimento 

judicial pleiteado será útil para o fim do processo, se a medida requerida é 

necessária e adequada aos objetivos jurídicos, políticos e sociais do 

processo, estes também exteriores à relação processual. Todo esse 

exame, portanto, é feito com os olhos voltados para fora do processo, 

para a situação da vida trazida à apreciação do juiz. Verifica-se se o 

instrumento escolhido é útil, necessário, adequado a seu objeto. Quando 

se fala em legítimo interesse processual, leva-se em conta não só a 

efetiva necessidade da tutela pleiteada, como também sua adequação à 

situação da vida exposta. O legislador prevê diferentes tipos de tutela, à 

luz das características inerentes às relações materiais (autoridade 

coatora, direito líquido e certo, tipo de obrigação)" (in "Código Processo 

Civil Interpretado", São Paulo, Atlas, 2004, p. 42). Em que pese às 

alegações do Banco Requerido, os fatos descritos na contestação se 

restringem a mera retórica defensiva por parte do mesmo, pois ficou claro 

nos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos arts. 396 e 

seguintes do CPC. Com efeito, em seu requerimento o Juízo ordenou “... 

Preenchidos os requisitos iniciais para seu deferimento liminar, nos termos 

do art. 396 e 398, ambos do NCPC, CITE-SE o Requerido para oferecer 

resposta em cinco (05) dias. [...]”, sendo certo que o que determina a 

natureza de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido. O 

fundamento está na relação jurídico-contratual acerca da aquisição de 

empréstimos pela Requerente, sendo livre conhecer e conferir os 

contratos outrora pactuado pelos litigantes, amparado na legalidade do 

suporte da lei que lhe faculta exigir dos documentos quando comum às 

partes, conforme o prescrito no art. 399, I e III, do CPC, segundo o qual “o 

juiz não admitirá a recusa: I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir; 

(..); III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”. A esse 

respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO DOS 

DOCUMENTOS, SEM QUALQUER CONDICIONANTE. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO PROVIDO. (TJPR, 8614488 PR), Relator: Magnus Venicius, J.: 

02/05/2012, 16ª Câmara Cível).”. Em relação à sucumbência, esta deverá 

ser imposta à parte Requerida, pois a parte Autora certamente não se 

valeria da presente ação caso tivesse obtido por outros meios, mais ágil e 

econômico a documentação de que necessitava. Nesta trilha, aplicável ao 

caso o disposto no art. 85, do CPC, que impõe o pagamento de custas e 

honorários advocatícios ao vencido, em conjunto com o princípio da 

causalidade, segundo o qual a parte causadora da demanda injustificada 

responde pela sucumbência no feito, pouco importando se a apresentação 

dos documentos solicitados foi realizada sem qualquer irresignação pela 

instituição financeira Ré. Pode-se, de qualquer modo, asserir, em repetição 

ao ensinamento de WILLARD DE CASTRO VILLAR: A citação válida torna 

a coisa litigiosa, mesmo na ação cautelar. Mas, somente nas medidas 

cautelares, não nos pedidos de mera prevenção, como notificações, 

interpelações e outros. No que tange às medidas com liminar, sem ouvir o 

réu, mesmo antes da citação a coisa já se tornou litigiosa. Há nesse caso 

um adiantamento do efeito da citação (“Cautelar Inominada”, 2ª ed., 

Forense, Rio, 1988, p. 136). A propósito este é o entendimento do STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA 

PRETENSÃO RESISTIDA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas ações de exibição de documentos, 

a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando 

houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, 

aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 3. Na 

hipótese vertente, alterar a conclusão do tribunal de origem de que houve 

pretensão resistida demandaria o reexame da prova dos autos, 

procedimento inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1147695 SP 

2017/0193027-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 14/02/2018).”. (grifei) Assim, é incontroversa a existência de relação 

jurídica entre as partes e da existência de documentação comum a ambas, 

bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa do Réu em 

apresentar os documentos na esfera administrativa, oferecendo 

resistência à pretensão da parte Autora. Saliento, ainda, que “o dever de 

informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a 

contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual 

compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face 

ao princípio da boa-fé objetiva. - Se pode o cliente a qualquer tempo 

requerer da instituição financeira prestação de contas, pode postular a 

exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os 

custos dessa operação.” (STJ, REsp 330.261-SC, j. em 6.12.2001, Rel. 

Min. NANCY ANDRIGHI). Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória de Documentos, 

o que faço estribado nos termos do artigo 396, do NCPC, bem como 

DECLARO exibidos os documentos pleiteados, e em consequência resolvo 

o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo 

Civil. CONDENO a parte Requerida BANCO PAN S/A ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde 

a prolação desta até o pagamento, observando-se os critérios do art. 85, 

§ 8º, do CPC. Transitada em julgado, e carreados aos autos os 

documentos requeridos, fica autorizado à parte Autora extrair os 

documentos exibidos, desde que os substitua por cópias, tudo 

devidamente certificado nos autos pela Secretaria da Vara. Decorrido o 

prazo recursal, e cumpridas as diligências antecedentes, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012594-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI TAVARES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1012594-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EDINEI TAVARES SANTOS Vistos etc. AYMORE ingressou 

com ação de busca e apreensão contra EDINEI TAVARES SANTOS, 

sustentando, em apertada síntese, que firmou contrato de financiamento 

com o demandado referente a aquisição de bem móvel, entretanto a parte 

Requerida deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado. A 

liminar de busca e apreensão foi deferida ( ID 13156686). O veículo foi 

apreendido (ID 15851162) e a parte demandada foi citada. Citado, o 

demandado não apresentou contestação (ID 20927632). É o relatório. 

Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se tratando de 

revel, deve ser aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, 

impondo-se a procedência da ação bem como possibilita o abreviamento 

de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos, constato que o 

demandante comprovou que firmou com o demandado contrato de 

empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a isso, o demandante também 

comprovou que o demandado não pagou o débito, o que autoriza a 

procedência do pedido inicial. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com o fim de: - 

Consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do 

demandante, com fundamento no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69; 

Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, 

na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a 

parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. - Extinguir o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento 
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das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme 

determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. P. R. I. C. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE a fim de instruir a 

inicial de cumprimento de sentença nos termos do Art. 524 do CPC, 

encartando o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda no estado em que se encontra, nos termos 

da decisão judicial proferida no ID 28898991

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048744-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVA RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA OAB - MT21047/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1048744-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LEIVA RODRIGUES DA 

CONCEICAO REU: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034504-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034504-79.2018.8.11.0041. Vistos etc. Diante do documento 

apresentado pelo requerente, constante do Id 26247228, intime-se o 

banco requerido para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

juntada de documento novo. Após, voltem-me os autos conclusos para 

julgamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 26 de março de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023589-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLES SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023589-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: WELLES SILVA SIQUEIRA Despacho 

Vistos etc. O exequente compareceu aos autos informando o 

descumprimento do acordo extrajudicial ajustado entre as partes, 

pleiteando pelo prosseguimento do feito. Diante disso, defiro o pedido de 

consulta junto ao sistema Renajud constante de ID 28265201, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado: - Welles Silva Siqueira – CPF nº 011.090.251-30. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, promovendo ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010547-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

MIRIAN BEZERRA DA SILVA 03294532113 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010547-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MIRIAN BEZERRA DA SILVA 03294532113, MIRIAN 

BEZERRA DA SILVA Despacho Vistos etc. Deixo de analisar por ora o 

pedido de penhora online na conta das executadas, defiro o pedido de 

consulta junto ao sistema Renajud, consoante ID 26170068, para tentativa 

de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome 

das executadas: - Mirian Bezerra da Silva – CNPJ nº 20.188.452/0001-56; 

- Mirian Bezerra da SIlva – CPF nº 032.945.321-13. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema Renajud, 

promovendo ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1028888-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE MORAES VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028888-60.2017.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033964-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BALDUINO DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033964-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: GIOVANI BALDUINO DE ARAUJO Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023111-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLAN ROSA MAGALHAES (EXECUTADO)

ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

CARLOS RENATO ROCHA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que o endereço indicado pela parte exequente na 

qual requer a expedição de Carta Precatória trata-se de Comarca 

Contígua, impulsiono os autos para expedição de documentos a fim de 

Mandado de Citação, contudo ante inexistir nos autos pagamento de 

diligencias do Sr. oficial de Justiça para cumprimento do feito, promovo a 

intimação da parte autora efetuar o depósito de diligência para condução 

do Oficial de Justiça em conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que 

o pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual 

consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249, bem como a impossibilidade de encaminhar mandados à Central de 

mandados no referido período, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014624-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOQUEBEDE BELIDO SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sob 

pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do art.485 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição (datada em 20/03/2017) encartada 

aos autos requer de dilação de prazo (05 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu há um determinado tempo, impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 sob 

pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do art.485 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036876-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIA NUNES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo legal, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 

quanto aos valores depositados de ID,29807306 e 29807309 sob pena de 

concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022351-77.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENI ROCHA DE SOUZA (REU)

 

Intimoa parte autora a manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032072-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES E AFFONSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de 

prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sobre a certidão 

NEGATIVA encartada aos autos, sob pena de desinteresse no 

prosseguimento do feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019672-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, comprovar nos autos a devida publicação 

do Edital constando as determinações e termos legais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051760-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON AZEREDO RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017347-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRO COSMO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a requerida do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sob pena de arquivamento do feito no 

estado em que se encontra .

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042732-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042732-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: LUIZ CARLOS MIRANDA Despacho Vistos etc. Diante do lapso 

temporal da petição do Banco requerente, intime-se o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo 

apresentada pelo requerente junto ao ID 26008384, informando se existe 

possibilidade de composição amigável. Após, retornem os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039116-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE JALES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039116-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IVONETE JALES PINTO REU: 

BANCO HONDA S/A. Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005458-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005458-74.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a emenda a 

inicial com o pagamento das custas iniciais de distribuição e diligência de 

Id’s 29495978 - pág. 1 e 29495977 - pág. 1. II - Intime-se novamente o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o 

competente instrumento de procuração, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Com efeito, a procuração acostada à 

exordial se encontra vencida. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028566-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAMARGO DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057527-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BRASIL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação de apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes 

autos, dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto 

pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057370-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018464-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249 quanto aos documentos encartados aos autos, sob pena de dar-se 

por satisfeita ensejando sentença com julgamento do mérito nos termos do 

Art. 924 do CPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019715-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMA DE ARRUDA AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal,obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032755-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIO FERRARI JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032755-61.2017.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos 

observo que a publicação acostada pela Cooperativa requerente, Id 

24086904, não fez constar o edital de citação do requerido. Assim, revogo 

a certidão de Id 30750891. Intime-se o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar a comprovação correta da publicação do edital de 

citação do requerido: Adenio Ferrari Junior. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014203-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA EICKOFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014203-43.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia do 

Contrato com cláusula de Alienação Fiduciária referente ao veículo 

descrito na inicial de Id 30739706 - pág. 2 no prazo de 15 (quinze) dias, 

devidamente assinado pela requerida quando da contemplação do 

consórcio, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. II 

- Ademais, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010630-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010630-31.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 29209496, diante das certidões proferidas pelos Oficiais de Justiça de 

Id's 22064344 e 28644600. Por conseguinte, cite-se por hora certa, 

devendo o Oficial de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil. II – Tendo em vista o recolhimento 

do depósito da diligência conforme Id 29209502 - pág. 1, desentranhe-se 

novamente o mandado de citação de Id 27969787, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045583-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO RODRIGO FARIA LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sobre a certidão NEGATIVA encartada 

aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito e 

extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046637-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHERLOCK HOLMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005533-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO GIOVANNI DE LIMA AURICHIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça PARA EFETUAR A 

BUSCA E APREENSÃO, no prazo de 05 (cinco) dias obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 , sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019376-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. FERREIRA DE SOUZA SERVICOS DE ACABAMENTO - ME (REU)

MOACIR FERREIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019376-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: M. 

FERREIRA DE SOUZA SERVICOS DE ACABAMENTO - ME, MOACIR 

FERREIRA DE SOUZA Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1028491-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

MULTICRED SERVICOS DE COBRANCA E PLANEJAMENTO EIRELI - ME 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT12240-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1028491-98.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034861-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034861-93.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certidão de trânsito 

em julgado junto ao ID 25899041. Proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença. II – Defiro o pedido de ID 27078594. E para 

tanto, intime-se o Banco para trazer aos autos a avaliação do veículo e o 

valor de venda do bem (cópia da nota fiscal de venda), no prazo de 10 

(dez) dias. III – Após o cumprimento do item II, intime-se as partes 

pessoalmente (via postal, com AR), e seus patronos via imprensa, para 

darem andamento ao feito, posto que o Código prevê que o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055005-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (AUTOR(A))

LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME (AUTOR(A))

LUIS CARLOS PAVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1055005-20.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I - Proceda-se à 

alteração na capa dos autos, fazendo constar como Ação de Embargos à 

Execução. II – Proceda a Secretaria ao apensamento destes autos aos 

autos da Ação de Execução de n. 1000446-84.2017.8.11.0041. III – Após, 

certifique-se a tempestividade dos presentes Embargos à Execução 

opostos. Posteriormente, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014936-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014936-43.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Por analogia, defiro a consulta dos 

dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Jose Manoel Demetrio - CPF 

nº 077.102.839-34. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035268-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A H A ROCHA - ME (EXECUTADO)

ABRAHAO HENRIQUE AUGUSTO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035268-31.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - A.H.A Rocha - ME - 

CNPJ nº 09.622.704/0001-70. - Abrahao Henrique Augusto Rocha - CPF nº 

017.200.521-31. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005368-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE DA KAREN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005368-37.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Serasajud, visto que este juízo não 

possui convênio junto ao referido sistema. II - Tendo em vista que no 

sistema Infoseg não se tem mais acesso para consulta de dados 

cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à 

consulta: - Restaurante da Karen Ltda EPP - CNPJ nº 15.320.651/0001-36. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014342-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014342-92.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 
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Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014327-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ROBERTO RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014327-26.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013675-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013675-09.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Dilma 

Ferreira dos Santos ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Pan S/A. 

Afirma a requerente que é servidora pública aposentada, em 2015 realizou 

junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os 

descontos não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e 

sendo descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. 

Que entrou em contato com o requerido para saber se não havia 

encerrado o contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, 

porém, não prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma 

reclamação junto ao Procon/MT em 07/08/2019 na tentativa de solucionar a 

questão amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de 

um contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias 

via saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente havia realizado 

dois saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou 

cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013761-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS ANJOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013761-77.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Gonçalina 

dos Anjos Pereira ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma a requerente que é idosa, em 2010 
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realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu 

que os descontos não encerravam nunca, que os valores estavam 

aumentando e sendo descontado de seu holerite com a denominação 

cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido para saber se 

não havia encerrado o contrato e o motivo de ser denominado cartão de 

crédito, porém, não prestou qualquer informação à requerente. Que abriu 

uma reclamação junto ao Procon/MT na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente havia realizado 

saques de 2010 até os dias atuais, constando ainda débito em aberto. 

Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado 

em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060593-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE L. DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

ELIANE LOPES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060593-08.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 29056220. 2. Citem-se as executadas para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar as executadas, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 29056219, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013662-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BRASILINA SOUZA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013661-10.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria 

Brasilina Souza da Costa ingressou com Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma a requerente que é servidora pública, em 2009 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 
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não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 03/10/2019 na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente havia realizado 11 

saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou 

cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025019-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA MARIA RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025019-89.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: CARMELITA 

MARIA RODRIGUES DE MORAES Decisão Interlocutória Vistos etc. I – A 

fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online na conta da 

executada junto ao ID 26362124, intime-se o exequente para trazer aos 

autos o valor do débito atualizado, tendo em vista que a última atualização 

ocorreu em fevereiro/2019, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. II – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema 

Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de restrição 

junto a veículos em nome da executada: - Carmelita Maria Rodrigues de 

Moraes – CPF nº 345.917.531-15. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para se manifestar sobre 

o resultado da consulta no Sistema Renajud, promovendo ao andamento 

do feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060393-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SEBASTIAO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060393-98.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 29065507. 2. Defiro a emenda a inicial com o 

pagamento das custas iniciais de distribuição de Id 27541338 - pág. 2 3. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do caminhão MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO 

LS-1938 - 2P – BÁSICO 3-EIXOS 2P, CHASSI 9BM696090XB201340, 

PLACA MAL-5934, RENAVAM 719567904, COR VERMELHA, ANO 

1999/1999, MOVIDO À DIESEL, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o caminhão, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 
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arrombamento. 6. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27541338 - pág. 4, para o devido cumprimento de 

mandado. 7. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 8. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036480-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036480-58.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus) e o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que o 

executado sequer chegou a ser devidamente citado para pagar a dívida, 

indefiro, por ora, o pedido de arresto online de valores em contas 

bancárias, de propriedade do executado, vindo à petição de Id 21223874. 

II – Defiro o pedido do exequente, contido na petição de Id 18695461. 

Expeça-se mandado de citação e penhora a ser cumprido no endereço 

indicado no Id 18695461, qual seja, Rua Belo Horizonte, nº 201, Bairro 

Jardim Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-490, para tentativa de citação do 

executado para pagar a dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013714-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013714-06.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Lucia Alves de Oliveira Silva em face 

de Banco Bradesco S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da 

lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição do 

indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca dos contratos firmados de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 
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PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 26 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013724-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013724-50.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Lucia Alves de Oliveira Silva em face 

de Banco Safra S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide 

não atende às especificações da competência desta vara, a declaração 

de incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão 

contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição do indébito 

na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo quaisquer 

discussões acerca dos contratos firmados de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 
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CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 26 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013735-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINA FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013735-79.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Germina Ferreira de Moraes em face 

de Banco Safra S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide 

não atende às especificações da competência desta vara, a declaração 

de incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão 

contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição do indébito 

na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo quaisquer 

discussões acerca dos contratos firmados de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 26 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013648-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOACIL MARCIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 
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(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013648-26.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Eloacil 

Marcia de Lima Queiroz ingressou com Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Pan S/A. 

Afirma a requerente que é servidora pública, em 2009 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, 

quando teve conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de 

crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua 

conta corrente, e que a requerente havia realizado saques de 2009 até os 

dias atuais, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou 

cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013802-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013802-44.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Davina Maria Ribeiro em face de 

Banco Itaú Consignado S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto 

da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição do 

indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca dos contratos firmados de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 
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negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 26 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058537-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEJANE DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1058537-02.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 27135913, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Portanto, não fora sanada pelo requerente a comprovação da mora da 

requerida. Assim, não é válida a referida notificação, não restando 

comprovada a mora da requerida. A notificação (via postal, com aviso de 

recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos a competente notificação 

extrajudicial da requerida ou instrumento de protesto, comprovando sua 

mora, bem como indicar a parcela pela qual a requerida foi constituída em 

mora, uma vez que não consta na exordial de Id 27135907 - pág. 2, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos cópia do Contrato com cláusula de Alienação Fiduciária referente ao 

veículo descrito na inicial de Id 27135907 - pág. 2, devidamente assinado 

pela requerida quando da contemplação do consórcio, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. III - Por conseguinte, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016484-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL CARINHENA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016484-11.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

EDIVAL CARINHENA Decisão Interlocutória Vistos etc. As partes 

celebraram composição amigável junto ao ID 19168725, devidamente 

homologada por sentença com resolução de mérito. Diante da certidão de 

publicação constante de ID 29577438, certifique a Secretaria acerca do 

trânsito em julgado da sentença proferida junto ao ID 22139361. Após, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005798-18.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DA SILVA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005798-18.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 29213524 - pág. 1. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA GM - 

CHEVROLET, MODELO AGILE LTZ 1.4 MPFI 8, CHASSI 

8AGCN48X0DR189438, PLACA OBD1754, RENAVAM 000529675102, 

COR BRANCA, ANO 13/13, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 29213525 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005467-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON LUIZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005467-36.2020.8.11.0041. Vistos e etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id's 29495986 - pág. 1 e 29495987 - pág. 1. II - 

Compulsando os autos verifico que a parcela postada na notificação (Id 

29019825 - Pág. 6/7), é diversa da constante na inicial de Id 29019821 - 

pág. 2 e na planilha de Id 29019825 - pág. 8. Assim, não é válida a 

notificação, não restando comprovada a mora do requerido. Ademais, o 

requerente acostou instrumento de protesto junto ao Id 29019825 - pág. 5, 

intimando o requerido por meio de Edital publicado em jornal eletrônico. 

Assim sendo, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos a comprovação da tentativa de 

notificação do requerido (via postal, com aviso de recebimento) no que 

tange a parcela indicada na exordial de Id 29019821 - pág. 2, sob pena de 

extinção e arquivamento. A constituição em mora do requerido é requisito 

indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002366-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Rui Bueno Ferraz (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA APAZ FERRAZ OAB - MT13380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

MARISSOL JESUS FILLA OAB - PR17245-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002366-59.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado. II – Compulsando os autos observo que 

postulou a parte autora pela produção de prova oral, conforme petição de 

Id 26875423, pedindo a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Defiro a prova oral pela qual a parte autora protestou, petição de Id 

26875423. Diante disso, designo o dia 17/06/2020, às 16:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes, inclusive para 

depoimento pessoal, seus patronos e testemunhas oportunamente 

arroladas. Ressalte-se às partes que diante das inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

se faz também possível conciliar na audiência instrutória. Desta forma, 

ante a possibilidade de solução amigável nos presentes autos, fica 

anotado que devem as partes formalizar proposta de acordo e 

comparecem à audiência munidas da mesma. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022888-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CRISTINA VASCONCELOS (EXECUTADO)

IEDA CRISTINA VASCONCELOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022888-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: IEDA CRISTINA VASCONCELOS - ME, IEDA 

CRISTINA VASCONCELOS Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido de consulta junto ao sistema Renajud constante de ID 26050760, 

para tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a 

veículos em nome das executadas: - Ieda Cristina Vasconcelos – ME - 

CNPJ nº 09.045.715/0001-35; - Ieda Cristina Vasconcelos – CPF Nº 

785.539.971-20. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, promovendo ao andamento do feito, no 

prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036242-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 
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AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (EXECUTADO)

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (EXECUTADO)

AUCALI APARELHOS AUDITIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1036242-05.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de Id's 24744431, 24745014, 24745039, 

25929597, 25929646 e 25929648, bem como a consulta de endereço 

realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 24252091, dando 

conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de Id 

29758798. Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que 

no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II 

do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000646-86.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Primeiro, ressalto que 

não se trata de nova distribuição, conforme indicado pelo exequente em ID 

27839616 – Pág. 1. Segundo, tendo em vista a decisão de ID 28761176, o 

referido processo de n. 1014498-85.2017.8.11.0041 tramita perante a 2ª 

Vara Especializada de Direito Bancário e estes foram equivocadamente 

remetidos para este juízo. Assim, remetam-se os presentes autos ao 

Cartório Distribuidor para a devida redistribuição à 2ª Vara Especializada 

de Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023575-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NEVES DA SILVA 036.908.351-27 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023575-55.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 29604708 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002172-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN (AUTOR(A))

ANDRE MARASCHIN (AUTOR(A))

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002172-37.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Recebo 

os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em vista a presença 

dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC, bem 

como diante da sentença proferida nos autos da ação Revisional de n. 

1023811-70.2017.8.11.0041, com recurso de Apelação ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. II – Intime-se o Embargado, na pessoa de seus 

Patronos, para impugnação, no prazo legal. III – Traslade-se cópia desta 

decisão para a Execução apensa n. 1000878-81.2018.8.11.0037. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020414-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ (REU)

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REU)

ROMILDA VIEIRA BARBOSA (REU)

WALDIR DA COSTA QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020414-03.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido dos requeridos, contido na petição de Id 26932970. Com efeito, a 

perícia foi determinada pelo Juízo na decisão de Id 18619396, que 

converteu o julgamento em diligência, entendendo de extrema necessidade 

a realização de prova pericial nos contratos, devendo ambas as partes 

arcar com os honorários do perito, 50% para cada, conforme artigo 95, 

caput, do Código de Processo Civil. Ademais, anoto que contra a referida 

decisão houve interposição de recurso de agravo de instrumento, todavia, 

a decisão seguiu mantida pelo E. Tribunal de Justiça, conforme se observa 

da decisão de Id 20592173. Assim, a matéria foi atingida pelos efeitos da 

coisa julgada e da preclusão. Neste sentido: J. Frederico Marques 

escreveu: “A coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que 

fala a doutrina, visto que impede qualquer reexame da sentença como ato 

processual, tornando-a imutável dentro do processo”. (Instituições de 

direito processual civil, 1960, v.5, p.41). Intimem-se os requeridos para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promoverem o recolhimento dos honorários do 

perito, sob pena de penhora online. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000356-71.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 27958263 - pág. 3 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

VOLKSWAGEN, MODELO GOL TRACK G6 1.0 12V FLEX, CHASSI 

9BWAG45U0JP055212, PLACA QBQ6027, RENAVAM 01127118444, COR 

BRANCO CRISTAL, ANO 17/18, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27958263 - pág. 4, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047732-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILZA SOUZA LOPES (EXECUTADO)

VANILZA DE SOUZA LOPES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1047732-87.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – 

Sicoob União MT/MS em face de Vanilza Souza Lopes – ME e Vanilza 

Souza Lopes. Entretanto, após detida análise dos autos, bem como dos 

documentos trazidos pelo exequente, extrai-se que os executados e a 

empresa executada são residentes e estabelecidos em Chapada dos 

Guimarães/MT, como constam em suas qualificações no contrato e 

documentos. A jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que o foro 

do domicílio do consumidor é o competente para conhecer das ações em 

que se discute a relação de consumo, sendo o objeto da causa o contrato 

de adesão (cédula de crédito bancário), podendo o juiz, nesses casos, 

declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, 

nos termos do §3º do artigo 63 e §1º do artigo 64, ambos do CPC. 

Confira-se: “DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. VIOLAÇÃO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. 

AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS 

DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 4. 

O magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo do 

domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu 

que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de 

relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra 

de competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela 

legislação consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que 

permitam um real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os 

direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação 

da defesa dos direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de 

demanda no foro do domicílio do consumidor decorre de sua condição 

pessoal de hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal 

para deslocar a competência de foro em favor de interesse de 

representante do consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do 

autor. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 

1032876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009). Dessume-se que o 

acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência 

dominante do STJ. Incide, portanto, a Súmula 83 desta Corte Superior, 

aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no Ag 135.461/RS, 

Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.08.97). Ante o exposto nego 

provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de 

dezembro de 2009.” (AI n. 1.151.526 - MG (2009/0009034-0) Relator 

Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), 

02/02/2010). Este também é o posicionamento dos Tribunais: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCESSUAL CIVIL. 

FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO CONSUMIDOR. 

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O intuído da norma 

insculpida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é facilitar o 

seu acesso ao Poder Judiciário, bem como do exercício da defesa de 

seus direitos, contudo, não autoriza a escolha aleatória e sem 

fundamentação pela parte hipossuficiente da relação jurídica. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT - 

20100020123804AGI, Relator: João Batista Teixeira, 3ª Turma Cível, 

julgado em 29/09/2010, DJ 07/10/2010 p. 131) (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETENCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICILIO DO 

CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, é 

absolutamente competente para o julgamento das ações que envolvem 

relações de consumo o foro do domicílio do consumidor, podendo a 

competência ser declinada de ofício (CPC 112, p. único e 113). 2. Deu-se 

provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, a fim de 

determinar a competência do juízo de Planaltina-DF, para julgamento da 

ação de busca e apreensão, bem como da ação conexa de consignação 

em pagamento.” (TJDFT - AI n. 2010.00.2.000850-3, 2ª Turma Cível, 

Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 09/06/2010). Ademais, o 

próprio contrato indica todos os endereços de Chapada dos 

Guimarães/MT. Neste caso, a remessa destes autos a Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT é medida que se impõe. Ante o exposto, 

declino a competência do processamento da causa para a Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, para onde determino sejam os autos 

remetidos, após a baixa e anotações de praxe. Custas pelo exequente. 

Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015598-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIDAL DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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1015598-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: LUIZ VIDAL DA FONSECA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Indefiro o pedido constante de ID 26048630. Para o deferimento do 

pedido de substituição processual é imprescindível a apresentação do 

documento de cessão de crédito para efetividade do devido processo 

legal material, não bastando a mera declaração do cedente e do 

cessionário. Diante disso, intime-se novamente o exequente para que 

traga aos autos documento hábil à comprovação da cessão de crédito 

informada junto aos ID’s 19181287 e 19181447, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido II – Defiro o item II da petição 

constante de ID 26048630, desentranhe-se o mandado de citação do 

executado, para cumprimento no endereço indicado junto ao ID 26048630 

– pág. 01, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. III – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do 

depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005446-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DA LUZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005446-94.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Humberto 

de Luz Lima ingressou com Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais 

em face de Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda – Multimarca 

Consórcios. Afirma o requerente que teve proposta do vendedor da 

requerida de que seria contemplado em 20 dias mesmo com seu nome 

incluso nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Contratou o 

grupo/cota de n. 987/886, para aquisição de um veículo Fiat Linea 

Essence, preço R$ 65.860,00, com parcelas mensais de R$ 691,50, 

duração de 80 meses, dando de entrada a quantia de R$ 2.996,60, em 

26/10/2018. Que lavrou um boletim de ocorrência em 13/11/2018, de n. 

2018.354039, e que o vendedor da requerida se negou a enviar a 

rescisão do contrato. Aduz ter sido enganado pelo requerido, propagando 

enganosa, e pleiteou o cancelamento do consórcio, sem êxito. Assim, 

requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus 

da prova e a citação do requerido. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010352-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010352-64.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora online de valores em contas 

bancárias, de propriedade dos executados, junto ao sistema Bacenjud, 

vindo à petição de Id 26387117. Determino ao banco exequente que 

proceda à tentativa de satisfação do crédito através de outras buscas de 

bens possíveis existentes no ordenamento jurídico. Após o retorno dos 

prazos processuais, retornem-me os autos em conclusão para análise do 

pedido de penhora online, constante da petição de Id 26387117. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023718-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023718-44.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido da requerente, contido na petição de Id 26466050. Com efeito, 

anoto que converteu o Juízo em diligência, entendendo de extrema 

necessidade a realização de prova pericial no contrato e extratos, 

consoante decisão de Id 19697794, determinando que ambas as partes 

devem arcar com os honorários do perito, 50% para cada, conforme artigo 

95, caput, do Código de Processo Civil. A citada decisão passou 

irrecorrida. Assim, a matéria foi atingida pelos efeitos da coisa julgada e da 
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preclusão. Neste sentido: J. Frederico Marques escreveu: “A coisa julgada 

formal consiste na preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que 

impede qualquer reexame da sentença como ato processual, tornando-a 

imutável dentro do processo”. (Instituições de direito processual civil, 

1960, v.5, p.41). Ressalto ao final que a ação foi ajuizada pela empresa 

D’Alumínio Ind. Com. Alumínio Ltda ME, objetivando a revisão de contrato 

firmado entre as partes, portanto, a perícia contábil determinada pelo Juízo 

torna-se imprescindível à solução da lide e prestação jurisdicional na 

causa. Portanto, é de extrema importância e necessidade a realização da 

perícia contábil determinada pelo Juízo. Intime-se a requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento dos honorários do 

perito, devidamente homologado na decisão de Id 25899128, sob pena de 

penhora online. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039616-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039616-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de ação de busca e 

apreensão movida por Disal Administradora de Consórcio Ltda em face de 

Marcos Antônio de Oliveira do bem descrito na inicial. O Banco autor 

compareceu aos autos requerendo a execução do contrato de alienação 

fiduciária, com fundamento nos artigos 778, 783, e 784, inc. V, do Código 

de Processo Civil, consoante ID’s 26520794 e 26520798. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de 

processo sobre a alienação fiduciária, autoriza textualmente, no caso do 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado, a escolha do credor 

fiduciário a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 5º. Se o credor preferir 

recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão 

penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 

para assegurar a execução. ” Desse modo, uma vez que há previsão legal 

para a conversão e prosseguimento do feito em ação executiva, e 

observando os princípios da economia e celeridade processual. Nesse 

sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: 

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86) ” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112) ” Além disso, o 

contrato (ID 24535513) está assinado pelo devedor preenchendo os 

requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de 

planilha do débito. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. II – Passa a causa a ter o valor de R$ 

17.826,11 (dezessete mil oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos). 

Desta feita, proceda-se a Secretaria as retificações devidas, alterando o 

tipo de ação e valor da causa no sistema. III – Após o cumprimento do item 

anterior, cite-se o executado, no endereço indicado junto ao ID 23732027 

– pág. 01, para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende 

o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 916 do Código de Processo Civil. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do 

artigo 827, do Código de Processo Civil. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. IV – Intime-se o exequente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017871-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VARGAS DE BRITO (EXECUTADO)

ELILTON DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

ROBELI PADARIA E PANIFICADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017871-61.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. ROBSON 

VARGAS DE BRITO nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial 

que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, em curso neste juízo, compareceu 

junto ao ID 25276770 em forma de Exceção de Pré-executividade 

pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, e em sede de 

preliminar o acolhimento de sua ilegitimidade passiva, pois quando citado 

da ação já não fazia parte do quadro societário da empresa executada, 

pleiteando também no mérito o reconhecimento de sua ilegitimidade 

passiva, com a condenação do exequente em custas processuais e 

honorários advocatícios. O Banco exequente se manifestou junto ao ID 

26749437 impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

excipiente, bem como a rejeição total da exceção, por ter o executado 

assinado o contrato como avalista. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme acima relatado, ressai dos autos que o executado opôs 

Exceção de Pré-Executividade alegando sua ilegitimidade passiva. Com 

efeito, sabe-se que a Exceção de Pré-Executividade tem cabimento 

somente nos casos em que haja prova inequívoca da inexigibilidade do 

título líquido e certo, seja em função da nulidade, da decadência, da 

prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou porque o crédito já foi 

pago. Em outras palavras, é cabível em matérias que possam ser 

apreciadas de ofício pelo Julgador, sem a necessidade de produção de 

provas. Outrossim, a exceção de pré-executividade serve para as 

hipóteses elencadas no art. 803 do CPC vigente, ou seja, só tem 

cabimento quando os pressupostos processuais da execução são 

detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar 

a executividade do título. Antes de adentrar no mérito da demanda passo a 

apreciar a matéria arguida em sede de preliminar. Insurge-se o excepto 

contra o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 
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excipiente. Não merece prosperar. Tal fato não tem o alcance pretendido 

pelo excepto, pois o excipiente preenche os requisitos para a concessão 

do benefício. Ainda, o excipiente alega que é parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da execução em razão de ter se desligado da empresa 

executada antes desta ficar inadimplente com o executado. Sem razão o 

Excipiente. No caso, o excipiente assinou o contrato/cédula quando ainda 

era sócio da empresa, ou seja, em 06/11/2014. Seu desligamento ocorreu 

em data posterior ao contrato. Assim, como sócio da empresa executada 

e interveniente garantidor, é devedor solidário, pois, garantiu que se a 

empresa tomadora do empréstimo não pagasse a dívida, ele responderia 

solidariamente e pessoalmente com a quitação do débito, conforme 

assinatura do contrato de concessão de crédito, constante junto ao ID 

3253629. Assim, diante da assinatura e concordância com a obrigação 

solidária no pagamento da dívida, REJEITO esta preliminar por entender 

que o excipiente – ROBSON VARGAS DE BRITO é parte legítima para 

figurar no polo passivo da execução. Não há mérito a ser analisado, visto 

que não houve outros argumentos na presente ação. Concedo ao 

excipiente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei 

n. 1.060/50. Por tais razões, REJEITO a exceção de pré-executividade, e, 

de consequência, determino o prosseguimento da execução, nos seus 

ulteriores termos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016998-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016998-61.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: JOAO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o pedido de arquivo provisório, posto 

que o art. 313 do CPC permite a suspensão do processo pelo prazo 

máximo de 180 dias. Logo, a suspensão não tem o condão de eternizar o 

feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos 

na secretaria. II – Intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para promover a citação do executado, 

adotando medidas visando o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014224-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHELLIPE LOUIS DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014224-19.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 30745954, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014072-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA (EXECUTADO)

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014072-73.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Quanto à 

manifestação de ID 26801182, pelo douto Curador nomeado, reputo válida 

a citação editalícia dos executados, posto que essa se baseou na 

informação prestada pelo Oficial de Justiça de que os executados estão 

em lugar incerto e não sabido (ID 12380636). É o quanto basta para 

atendimento à norma contida no artigo 256, II, do CPC, não havendo, assim, 

que se falar em nulidade. II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito 

se manifestando quanto à petição do douto Curador nomeado de ID 

26801182 e seguintes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

da ação e arquivamento do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016607-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DOMINGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO OAB - MT8684/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1016607-38.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Ante o pedido da requerida, contido na petição de Id 27815677, bem ainda, 

diante das particularidades do caso e tendo em vista as inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de 

terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu 

artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o dia 

18/06/2020 às 14:30 horas, para tentativa de composição nos presentes 

autos. Determino ao banco requerente, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável. Deve também a requerida 

comparecer à audiência munida de proposta para solução amigável. E 

para tanto, proceda-se à sua intimação pessoal para comparecimento à 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018470-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JANUARIO DE PROENCA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018470-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MANOEL JANUARIO DE 

PROENCA REU: ITAU UNIBANCO S.A. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado ID 25724003. 

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença. II – Antes que seja 

apreciado o pagamento espontâneo realizado pelo executado junto ao ID 

26004269, bem ainda, em razão da divergência quanto ao valor do débito 

apontada pelo exequente junto ao ID 29556941, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial para apuração do valor do débito exequendo, nos 

termos da sentença de ID 19000583 e acórdão do Recurso de Apelação 

constante de ID 25724000, considerando-se o montante pago pelo Banco 

executado junto ID 26004269 e os valores depositados na Conta Única 

pelo exequente, consoante ID’s 11041803, 11041811, 13562867, 

compensando-se os créditos e débitos. Vindo o cálculo, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026419-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TEREZINHA SARAIVA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026419-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME, ELIZETE TEREZINHA 

SARAIVA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – A fim de que o Juízo possa 

analisar o pedido de penhora online na conta do executado citado 

Supermercado Saraiva Ltda Me junto ao ID 26230788, intime-se o 

exequente para trazer aos autos o valor do débito atualizado, tendo em 

vista que a última atualização ocorreu em agosto/2018, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido. II – Defiro o pedido de 

consulta junto a Delegacia da Receita Federal constante de ID 26230788, 

para localização de bens do executado: - Supermercado Saraiva Ltda Me , 

CNPJ n° 11.735.179/0001-41. III – Defiro também o pedido de consulta junto 

ao sistema Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de 

restrição junto a veículos em nome do executado. IV – Intime-se o 

exequente para se manifestar sobre os resultados das consultas nos 

Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem ainda, promover 

ao andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. V – Intime-se ainda o exequente para regularizar a 

sucessão processual da executada Elizete Teresinha Saraiva, de acordo 

com as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, 

ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de 

falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da 

parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão 

atuar no polo passivo da demanda. Dessa forma, a parte executada deve 

ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual 

vigente da seguinte forma: a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos 

cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda 

estiver em andamento; b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal 

de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados 

estiverem incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer herdeiro que será 

nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais 

herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma 

reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi 

concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados 

ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o 

falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, 

deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do 

mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. Assim, cumpra o 

douto patrono do exequente, no prazo de 30 dias, com o acima 

determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040082-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1040082-23.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a retificação do polo ativo da presente demanda, postulado na 

petição de Id 28488253, diante da incorporação realizada, comprovada no 

Id 28488270, devendo passar a integrá-lo Banco Bradesco S/A, 

registrando-se a alteração no sistema PJE e na capa dos autos. II - 

Intime-se o requerente para que traga aos autos, a integralidade do acordo 

avençado entres as partes, devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021604-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021604-64.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Bosque 

Renta Car Eireli ME, nos autos da ação de execução movida por Banco 

Bradesco S/A, em curso neste juízo, compareceu na petição de Id 

21121947, em forma de Exceção de Pré-executividade. Devidamente 

intimado o exequente, ora excepto, para manifestar sobre a exceção, 

compareceu na petição de Id 21367023, apresentando impugnação. 

Apesar de não ter sido devidamente citado o executado Valdecir Ferreira 

de Carvalho compareceu espontaneamente na petição de Id 25398941, 

apresentando procuração e postulando pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Na petição de Id 25398972 compareceu o 

executado Valdecir Ferreira de Carvalho apresentando exceção de 

pré-executividade, questionando os mesmos pontos da exceção 

apresentada pela empresa executada, Bosque Renta Car Eireli ME na 
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petição de Id 21121947. Na petição de Id 28956473 o banco exequente 

apresentou impugnação. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se o feito, inicialmente de ação de busca e 

apreensão, sentenciada às fls. 114/117. Argumenta a executada acerca 

da necessidade de apresentação do contrato original. Aduz a 

imprestabilidade do título executivo, desacompanhado de demonstrativo do 

débito. Alega que trata-se de contrato de capital de giro, onde 

representam crédito em conta corrente em que se disponibiliza limite de 

crédito dentro da conveniência do devedor. E defende que o contrato de 

crédito rotativo não configura título executivo. Defende a ausência de 

exigibilidade do título, pedindo pela extinção da execução. Devidamente 

intimado o exequente, ora excepto, para manifestar sobre a exceção, 

compareceu na petição de Id 21367023, apresentando impugnação. 

Argumenta o banco que os argumentos deveriam ser apresentados 

através de embargos, ao final refutando os argumentos da excipiente. 

Apesar de não ter sido devidamente citado o executado Valdecir Ferreira 

de Carvalho compareceu espontaneamente na petição de Id 25398941, 

apresentando procuração e postulando pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Na petição de Id 25398972 compareceu o 

executado Valdecir Ferreira de Carvalho apresentando exceção de 

pré-executividade, questionando os mesmos pontos da exceção 

apresentada pela empresa executada, Bosque Renta Car Eireli ME na 

petição de Id 21121947. Na petição de Id 28956473 o banco exequente 

apresentou impugnação. Inicialmente, acerca da exceção de 

pré-executividade tem-se que serve somente para as hipóteses 

elencadas no art. 803 do CPC, ou seja, só tem cabimento quando os 

pressupostos processuais da execução são detectados, prontamente, 

como inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título. 

No que tange aos argumentos da executada acerca da necessidade de 

apresentação do contrato original do título executivo, tenho que não 

merece prosperar. Com efeito, quanto à necessidade de juntar original da 

Cédula de Crédito Bancário, entendo tal exigência desnecessária. 

Analisando a Lei 10.931/2004 que dispõe, dentre outras questões, sobre a 

cédula de crédito bancário, verifiquei que a cédula de crédito bancário 

possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza 

de título cambial, estando a principal diferença no fato de que a apuração 

do saldo devedor é feita por meio de planilha de cálculo. Transcrevo em 

parte o art. 28 da Lei 10.931/2004 que estabelece esta diferenciação: Art. 

28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. 

(...) §2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, 

ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, 

será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o 

caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a 

Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses 

que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados 

deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e 

compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas 

contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a 

parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a 

multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de 

honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor 

total da dívida; e II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida 

oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente 

será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, 

competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos 

extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão 

anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos 

do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da 

dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do 

crédito aberto. Além disto, a cédula de crédito bancário também não tem 

livre circulação, diferente dos demais títulos cambiais, só podendo circular 

sob a forma de endosso em preto, ou seja, com a identificação expressa 

do endossatário. Vejamos o que dispõe o art. 29: Art. 29. (...) §1º A 

Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, 

ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, 

caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou 

entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela 

conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma 

pactuada na Cédula. Assim, considerando que o espírito da lei ao 

estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar 

o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário 

circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de 

dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação 

do título original para manutenção da execução. Neste sentido o 

entendimento deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO - EXECUÇÃO - 

TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO BANCÁRIO - CÓPIA - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. A exigência da apresentação do original do título em 

processo de execução se explica pela possibilidade de sua circulação. 

Afastada a possibilidade dessa ocorrência, no caso em que a execução é 

de contrato bancário, afasta-se a exigência do documento original. (TJMT 

– AI, 55272/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da publicação no DJE 

02/09/2013). Bem como, o entendimento dos tribunais pátrios: EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA AUTENTICADA. 

JUNTADA DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A 

apresentação do original do título de crédito somente é exigível quando se 

tratar de execução fundada em título cambial, tendo em vista a 

possibilidade de circulação mediante endosso em branco. 2. A Cédula de 

Crédito Bancário pode ser transferida, porém mediante endosso em preto, 

no qual deve ser consignado, por escrito, o nome e a identificação do 

beneficiário/endossatário, conforme alude o § 1º do artigo 29 da Lei nº 

10.931/2004. 3. Constatada a limitação à circulação da cédula de crédito 

bancário, tem-se por desnecessária a juntada do original ou da cópia 

autenticada. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença 

cassada. (Acórdão n.1007584, 20140910101568APC, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, 

Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 133-146). EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. 

DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

DESNECESSIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. SENTENÇA CASSADA. 1. 

Em se tratando de pedido de conversão de ação de busca e apreensão 

em execução de contrato de financiamento de veículo, a cópia do título 

executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito, sendo 

desnecessária a apresentação do documento original, seja ele um 

contrato de financiamento assinado por duas testemunhas ou mesmo uma 

cédula de crédito bancário. 2. A necessidade da juntada do original do 

título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em 

título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. Precedentes. 3. 

Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão n.1002417, 

20140310039734APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: 339/354). 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO SOB A FORMA DE CÓPIA. 

ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTIVA. INVIABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. NATUREZA CAMBIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO 

RESTRITA. PRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. SENTENÇA 

EXTINTIVA. CASSAÇÃO. 1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa 

outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, 

estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente 

do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado 

com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória 

de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, 

consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei nº 10.931/04. 2. 

Conquanto consubstanciando título executivo extrajudicial, a Cédula de 

Crédito Bancário não ostenta a natureza de título cambial diante das 

peculiaridades que lhe são próprias, sendo- lhe aplicáveis as disposições 

inerentes ao direito cambiário apenas por deferência e extensão legal, 

donde deriva a constatação de que não está revestida do atributo 

genético e inerente ao título cambial, qual seja, a livre circulação, pois pode 

circular somente sob a forma de endosso em preto, que, a par de 

restringir sua circulação, se afina com sua natureza de contrato bancário 

dotado de garantia cedular (Lei nº 10.931/04, art. 29, §1º). 3. Ostentando 

natureza precípua de contrato ao qual fora agregado o atributo da 

executoriedade sem a necessidade de estar subscrito por testemunhas 

instrumentárias, a Cédula de Crédito Bancário é apta a lastrear pretensão 

executiva, ainda que exibida sob a forma de cópia, à medida que, diante 
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das peculiaridades e especificidades que encerra, que restringem 

sobremaneira sua circulação, não se afigura conforme a natureza que 

ostenta e com o princípio da instrumentalidade das formas que, como 

pressuposto para sua admissão como título executivo extrajudicial, seja 

exibida no formato original. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença 

cassada. Unânime. (Acórdão n.977550, 20140111477216APC, Relator: 

TEÓFILO CAETANO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, 

Publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 638-669). Ademais, entendo que o 

título de crédito que embasa a execução é certo, líquido e exigível. O 

Código de Processo Civil traz expresso em seu artigo 585, VIII, que 

constituem títulos executivos extrajudiciais todos aqueles que contêm 

força executiva. Com efeito, a execução está fundamentada na cédula de 

crédito bancário – empréstimo de capital de giro de nº 10756406, firmada 

entre as partes, que constitui título executivo extrajudicial, pois, de acordo 

com o texto legal supracitado contém a obrigação incondicionada de 

pagamento de quantia determinada, em momento certo, estando ínsitos os 

requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, sem razão os 

excipientes/executados em seus argumentos. Neste sentido, preceituam 

os artigos 784, I, 803, inciso I e 917, inciso I, todos do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: III – o 

documento particular assinado pelo devedor e por 02 testemunhas;” “Art. 

803. É nula a execução: I – se o título executivo extrajudicial não 

corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;” “Art. 917. Nos 

embargos, poderá o executado alegar: I – nulidade da execução, por não 

ser executivo o título representado;” É sabido que a nulidade da execução 

de título extrajudicial abrange a verificação da existência de obrigação 

líquida, certa e exigível, cuja certeza traduz-se na existência da obrigação, 

a liquidez refere-se ao objeto da prestação (o que e quanto deve ser 

adimplido pelo devedor), já a exigibilidade se expressa no vencimento da 

dívida. Assim, o contrato é documento que contém a obrigação 

incondicionada de pagamento de quantia determinada em momento certo. 

Bem ainda, que o banco exequente acostou à exordial o demonstrativo da 

operação, demonstrativo do débito e demonstrativo dos índices, 

documentos constantes do Id 14222235. Portanto, diante de tais 

evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela 

rejeição do pleito. Por todo o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade, apresentada pelos devedores. Intimem-se. Após, 

certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029122-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CUNHA BOAVENTURA (EMBARGANTE)

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029122-08.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Converto 

o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a realização de 

prova pericial no contrato e extratos, mormente a perícia contábil, para 

julgamento do feito. Assim, em consonância com o disposto no art. 432, 

caput, do CPC, e determino a realização de perícia contábil. Para sua 

realização, nomeio como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE 

OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, 

Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 

9227-5932, devendo ambas as partes arcarem com os honorários 

periciais, 50% para cada, conforme artigo 95, caput, do CPC, ainda tendo 

em vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. II – Dê-se ciência às partes, 

intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem 

assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020028-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CLAUDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1020028-07.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 29087615 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, para trazer aos autos a 

planilha do débito atualizado, bem como promover ao andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil. Em seguida, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013121-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MARIO MARCIO VIEIRA BARBOSA FERNANDES (EXECUTADO)

JOAO DAMASCENO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013121-79.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro por ora o pedido de citação por edital de Id 29259970, tendo em 

vista que o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para 

localizar os executados. Com efeito, verifica-se que o exequente não 

procedeu à tentativa de citação dos executados no endereço localizado 

junto ao Id 24253379 - pág. 1. Proceda-se o exequente com a diligência no 

endereço localizado após consulta de endereço, realizada junto ao 

sistema Infojud, Id 24253379 - pág. 1. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação dos executados, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023214-38.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 17/04/2020. II – Defiro o pedido junto ao Id 29311516 - 

pág. 2, e suspendo o presente feito até o cumprimento da avença. III – 

Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o referido 

prazo, intime-se o exequente, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016480-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DAVI CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

WELLINGTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016480-66.2019.8.11.0041. Vistos etc. Elaine Davi Campos 

Silva e Wellington José da Silva ajuizaram Ação Ordinária de Cobrança de 

Expurgos Inflacionários Sobre Saldo de Caderneta de Poupança no Plano 

Collor I e II (Com Pedido Incidental para Exibição de Documento) em 

desfavor de Massa Falida - Banco do Progresso S/A devidamente 

qualificados nos autos, expondo e requerendo o seguinte. Afirmaram os 

requerentes que eram correntistas do banco requerido e possuíam uma 

conta na agência que era situada na Rua Comandante Costa, na cidade de 

Cuiabá/MT. Que em 1.989, por motivos familiares, teriam que se mudar 

para outra cidade e em razão disso, venderam todos os seus pertences, 

tais como casa, carro, móveis, entre outros. Que por questão de 

segurança, decidiram depositar todo o valor recebido pelas vendas na 

conta que possuíam junto ao requerido, que naquela época totalizava a 

importância de NCz$138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de 

cruzados novos). No entanto, na semana seguinte ao depósito, tomaram 

ciência que todo o dinheiro depositado ficaria bloqueado, o que deixou os 

requerentes em total miséria, tendo que morar de favor e enfrentar 

diversas dificuldades, pois todo o dinheiro que tinham ficou preso junto ao 

banco requerido. Que procuraram o requerido solicitando informações 

acerca do valor depositado, através de notificação extrajudicial, em 

30/09/2010 conforme abaixo, porém, o Administrador da Massa Falida, 

apenas informou que os requerentes não possuíam qualquer crédito ao 

banco requerido. Que em 27/10/2009, recorreram à via judicial, mediante a 

propositura de ação cautelar de exibição de documentos, mas como não 

possuíam qualquer dado de sua conta, a demanda foi convertida em 

notificação extrajudicial. Que o banco foi notificado judicialmente a 

apresentar os documentos referentes à conta dos requerentes, tais como: 

contrato, extratos, o que não ocorreu até o presente momento. Que diante 

disso, não restou alternativa senão a busca pela tutela jurisdicional, para 

determinar ao banco requerido que apresente os documentos referentes à 

conta bancária dos requerentes, tais como contrato e principalmente os 

extratos, visto que neste constará o valor depositado e constrito. Pediram 

pela concessão da liminar para apresentação dos documentos. Bem 

como, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e inversão 

do ônus da prova. Pela remessa dos autos à contadoria judicial para fins 

de que seja convertido o valor de NCz$ 138.000.000,00 (cento e trinta e 

oito milhões cruzados novos), para reais e devidamente atualizado até a 

presente data. Pedindo ao final pela procedência da ação de exibição de 

documentos e de cobrança de valores referente a expurgos inflacionários 

do Plano Collor I e II. Deram a causa o valor de 1.000,00 (mil reais). À 

exordial acostou documentos. Pela decisão de Id 19538448 determinou o 

Juízo que os autores emendassem a ação, trazendo aos autos 

comprovação de relação jurídica e do que pretende cobrar, indeferindo a 

apresentação destes pelo requerido. Na petição de Id 19881606 afirmaram 

os autores que somente o banco pode fornecer documentos capazes de 

confirmar suas alegações, pedindo pela reconsideração do Juízo e 

prosseguimento do feito. Pela decisão de Id 22111407 deferiu o Juízo o 

pedido de gratuidade da justiça, de inversão do ônus da prova, o pleito 

para que o requerido apresente, no prazo da resposta, cópia dos 

contratos e extratos da conta corrente que mantinham à época, bem 

como, determinando a citação do banco requerido. No documento de Id 

22842840 aporta aos autos a correspondência devolvida de tentativa de 

citação do banco requerido, com anotação “desconhecido”. Intimados os 

requerentes a manifestar indicaram novo endereço de citação. Tentada 

novamente a citação do banco requerido, restou infrutífera, consoante 

correspondência devolvida de Id 24547536, com anotação “mudou-se”. 

Aportou aos autos o aviso de recebimento de Id 25551927 entregue ao 

banco requerido. Na petição de Id 27124642 pediram os requerentes a 

revelia do banco requerido. Consoante certidão de Id 29248515 aportou 

aos autos certidão de decurso de prazo, diante do silêncio do banco. 

Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. As 

questões aqui postas em debate não estão a exigir dilação probatória, já 

que envolvem matéria exclusivamente de direito, justificando o julgamento 

do processo no estado em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Elaine Davi Campos Silva e Wellington José da Silva ajuizaram Ação 

Ordinária de Cobrança de Expurgos Inflacionários Sobre Saldo de 

Caderneta de Poupança no Plano Collor I e II (Com Pedido Incidental para 

Exibição de Documento) em desfavor de Massa Falida - Banco do 

Progresso S/A, objetivando obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia 

do contrato firmado entre as partes e extrato da conta, bem como, obrigar 

o banco a restituir-lhes o valor existente na conta, portanto, cobrando 

expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II. Afirmaram os requerentes 

que eram correntistas do banco requerido e possuíam uma conta na 

agência que era situada na Rua Comandante Costa, na cidade de 

Cuiabá/MT. Que em 1.989, por motivos familiares, teriam que se mudar 

para outra cidade e em razão disso, venderam todos os seus pertences, 

tais como casa, carro, móveis, entre outros. Que por questão de 

segurança, decidiram depositar todo o valor recebido pelas vendas na 

conta que possuíam junto ao requerido, que naquela época totalizava a 

importância de NCz$138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de 

cruzados novos). No entanto, na semana seguinte ao depósito, tomaram 

ciência que todo o dinheiro depositado ficaria bloqueado, o que deixou os 

requerentes em total miséria, tendo que morar de favor e enfrentar 

diversas dificuldades, pois todo o dinheiro que tinham ficou preso junto ao 

banco requerido. Que procuraram o requerido solicitando informações 

acerca do valor depositado, através de notificação extrajudicial, em 

30/09/2010 conforme abaixo, porém, o Administrador da Massa Falida, 

apenas informou que os requerentes não possuíam qualquer crédito ao 

banco requerido. Pediram pela concessão da liminar para apresentação 

dos documentos, bem como, pela remessa dos autos à contadoria judicial 

para fins de que seja convertido o valor de NCz$ 138.000.000,00 (cento e 

trinta e oito milhões cruzados novos), para reais e devidamente atualizado 

até a presente data. Pela decisão de Id 22111407 deferiu o Juízo o pedido 

de gratuidade da justiça, de inversão do ônus da prova, o pleito para que o 

requerido apresente, no prazo da resposta, cópia dos contratos e 

extratos da conta corrente que mantinham à época, bem como, 

determinando a citação do banco requerido. Apesar de devidamente 

citado, o requerido, conforme aviso de recebimento contido no Id 

25551927, este permaneceu silente, consoante certidão de decurso de 

prazo de Id 29248515. Assim, ressalto que apesar de devidamente citado 

para os termos da presente ação, o requerido deixou transcorrer o prazo 

de resposta, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do NCPC. Primeiramente, no que tange ao primeiro 

objetivo dos requerentes, de exibição de documentos, tenho que é tratada 

no nosso ordenamento jurídico sob perspectivas distintas, pois a 

depender do caso e a finalidade com que proposta, ela pode assumir tanto 

natureza satisfativa, quanto assecuratória. Está consolidado na 

jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do 

documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação 
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de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas 

as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado. Com o 

procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a busca 

de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante 

a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder 

do documento. A ação cautelar de exibição, prevista no art. 844 do Código 

de Processo Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery 

Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação 

“contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de 

documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 

procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se 

contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do 

autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e 

necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à 

obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil 

Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Nos 

termos do art. 844, II, do CPC/73, aquele que tem necessidade de obter 

documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição 

financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Todavia, 

necessário para que seja possível configurar o direito à exibição de 

documentos que haja relação jurídica entre as partes, a ensejar 

apresentação de documentos. Portanto, imprescindível que os autores 

trouxessem aos autos qualquer informação ou documento relacionado ao 

negócio jurídico realizados entre as partes, a fim de comprovar a relação 

jurídica. Neste sentido, colaciono aos autos decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça que se faz pertinente ao caso: Ementa: 

Processo civil. Recurso especial. Cartão de Crédito. Medida cautelar de 

exibição de documentos preparatória de ações revisionais de débitos. 

Interesse de agir. - A exibição de documentos como medida cautelar tem 

por escopo evitar o risco de uma ação principal mal proposta ou 

deficientemente instruída. - O que caracteriza o interesse processual ou 

interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade 

concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e 

procedimento desejados. - Tem interesse de agir para requerer medida 

cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em 

ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de tais 

documentos. Recurso especial provido. (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 

01/02/2006, p. 537) No mencionado julgado (REsp 659.139/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 

01/02/2006, p. 537), a em. Ministra Nancy Andrighi faz considerações 

esclarecedoras acerca do interesse de agir nas cautelares de exibição de 

documentos: Destarte, a exibição de documentos como medida cautelar 

preparatória de ação em que se questionará as relações jurídicas 

decorrentes de tais documentos, além de salutar, se coaduna com os 

princípios preponderantes na moderna ciência processual, tais como, o da 

economia e da efetividade processuais. Realmente, não faz sentido e é 

totalmente descabido que, pretendo-se discutir um contrato em juízo, 

ajuíze-se a respectiva ação sem, ao menos, se ter conhecimento prévio 

do conteúdo completo do contrato, pelo evidente risco de se formular uma 

demanda inepta, mal instruída ou mesmo temerária; com deletérios efeitos 

não só para o autor da ação, como para o próprio Judiciário, pela 

existência de uma ação potencialmente inútil do ponto de vista de 

resultados, que contribuiria apenas para o aumento da pletora de serviços 

e o conseqüente aumento da morosidade dos processos, em prejuízo dos 

próprios jurisdicionados e em desacordo com os princípios do CPC. Por 

conseqüência, a utilidade da cautelar de exibição de documentos é 

manifesta, visto que sem o prévio conhecimento completo dos contratos 

firmados com a recorrida, o risco da propositura de uma ação revisional 

deficiente e mal instruída – e até mesmo dispendiosamente inútil – é muito 

maior, pelo que é presente o interesse de agir do recorrente. Com efeito, 

conforme ensina LIEBMAN, “o interesse de agir é representado pela 

relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se 

pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação 

consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao 

interesse lesado a proteção concedida pelo direito. (......) O interesse de 

agir é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um 

direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido ”. (Manual de Direito 

Processual Civil, tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.ª ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 1.985, pp. 155/156 – Tradução). Nesse sentido, 

em complemento à lição de LIEBMAN, anota Cândido Rangel Dinamarco 

que a “utilidade depende da presença de dois elementos: a) – 

necessidade concreta do exercício da jurisdição; b) – adequação do 

provimento pedido e do procedimento escolhido à situação deduzida”. 

(Ibidem , p. 156). Portanto, o que caracteriza o interesse processual ou 

interesse de agir é o “binômio necessidade-adequação; 'necessidade 

concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e 

procedimento desejados " (Cfr. Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 

7.ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406) Quanto à necessidade 

concreta da atividade jurisdicional, a mesma restou caracterizada pela 

recusa da recorrida em fornecer extrajudicialmente a segunda via dos 

contratos firmados, conforme reconhecido na sentença (fls. 39). Por sua 

vez, em relação à adequação da medida cautelar de exibição de 

documentos, como dito a priori, a mesma objetiva a colheita de 

informações e provas para potencial e futura utilização nas ações 

revisionais pretendidas pelo recorrente. Portanto, há interesse de agir 

para a propositura de medida cautelar de exibição de documentos, 

visando propiciar ao recorrente o contato físico, visual e direto sobre tais 

documentos, a fim de fornecer-lhe maiores detalhes dos mesmos e 

possibilitar a instrução adequada da demanda principal pretendida. Grifo 

nosso. De fato, o que caracteriza mesmo o interesse de agir é o binômio 

necessidade-adequação. Assim, é preciso que, a partir do acionamento 

do Poder Judiciário, se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em 

cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e 

adequada (MARCATO, Antonio Carlos. Código de processo civil 

interpretado - 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 813). Assim, é certo que 

reconhecida a existência de relação obrigacional entre as partes e o 

dever legal que tem a instituição financeira de manter a escrituração 

correspondente, revela-se cabível determinar à instituição financeira que 

apresente o documento relativo à conta-poupança do autor da demanda. 

Contudo, exige-se do autor/correntista a demonstração da plausibilidade 

da relação jurídica alegada, pelo menos, com indícios mínimos capazes de 

comprovar a própria existência da contratação da conta-poupança, 

devendo o correntista, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos 

em que pretenda ver exibidos os extratos, tendo em conta que, nos 

termos do art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo 

de seu direito. Todavia, não restando reconhecida a existência de relação 

obrigacional, a ação deve ser extinta sem julgamento de mérito, por falta 

de interesse de agir. Reafirmo, nos termos do art. 333, I, do CPC, incumbe 

ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, portanto, não tendo os 

autores comprovado o fato constitutivo de seu direito, não há como 

acolher seu pedido. A propósito, confiram-se os seguintes julgados das 

Turmas de Direito Privado deste Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTA 

POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. SÚMULA 

7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável 

rever a assertiva do acórdão recorrido de que a parte autora não 

demonstrou ser titular da conta de poupança, em face do óbice imposto 

pela Súmula 7/STJ. 2. A pretendida inversão do ônus da prova exige do 

autor a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, pelo 

menos, com indícios mínimos capazes de comprovar a própria existência 

da contratação da conta poupança. Isso porque cabe ao autor provar o 

fato constitutivo de seu direito. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1133347/RS, de minha relatoria, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 10/03/2011) RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO 

DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - ESPECIFICAÇÃO, PELO CORRENTISTA, DOS 

PERÍODOS DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS, BEM COMO 

FORNECIMENTO DO NÚMERO DO CPF E REFERÊNCIA A UMA DAS 

CONTAS DE POUPANÇA CADASTRADAS PERANTE A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - DADOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DAS CONTAS DE POUPANÇA NOS PERÍODOS 

MENCIONADOS NA INICIAL - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 

EXIBIR OS EXTRATOS REQUERIDOS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O 

correntista detém interesse de agir, ao ajuizar ação de exibição de 

documentos, objetivando questionar, em ação principal, as relações 

jurídicas decorrentes de tais documentos; II - A obrigação da instituição 

financeira de exibir a documentação requerida decorre de lei, de 

integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - O cliente do 

banco pode acionar judicialmente a instituição financeira objetivando 

prestação de contas, não sendo genérico o pedido que indique a relação 
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jurídica existente entre as partes e especifique o período que entende 

necessários os esclarecimentos; IV - Na hipótese dos autos, o recorrente 

especificou, de modo preciso, os períodos em que pretendeu ver exibidos 

os extratos, bem como juntou documentos que, em tese, comprovam a 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo esses dados 

suficientes para, mediante simples consulta ao sistema de informática da 

instituição financeira, demonstrar-se a existência ou não de conta de 

poupança em nome do recorrente nos períodos mencionados na inicial; V - 

Recurso especial provido. (REsp 1105747/PR, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 20/11/2009) Ação 

de exibição de documentos. Art. 356, I, do Código de Processo Civil. 1. Na 

ação de exibição de documentos é necessário que a parte autora faça a 

individuação do documento, não sendo suficiente referência genérica que 

torne inviável a apresentação pela parte ré. Ainda que não seja completa a 

individuação, deve ser bastante para a identificação dos documentos a 

serem apresentados. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 

862448/AL, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/05/2007, DJ 25/06/2007, p. 236) Da mesma forma, 

não há como prosseguir o pedido principal de cobrança de expurgos 

inflacionários sobre saldo de caderneta de poupança no Plano Collor I e II. 

Assim, a extinção da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. De 

consequência, declaro os requerentes carecedores da presente ação de 

cobrança de expurgos inflacionários sobre saldo de caderneta de 

poupança no Plano Collor I e II (com pedido incidental para exibição de 

documento) diante do reconhecimento da ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que 

carecem os autores de interesse processual. Assim, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso III e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelos requerentes. 

Condeno os requerentes em custas processuais, mas deixo de condenar 

ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído ao banco requerido nos autos. Todavia, a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que 

lhes foram concedidos. Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 26 de março de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001392-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETIZIA RONDON SANTOS DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001392-51.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Toyota do Brasil 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Letizia Rondon 

Santos da Silva Barros, no entanto, requereu ao Id 28837002, desistência 

do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos demais órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao 

pedido de baixa do gravame do veículo de Id 28837002, por se tratar de 

averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Custas iniciais de distribuição e custas remanescentes, 

estas se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049647-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE SOARES LUGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1049647-74.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Thatiane Soares Luges, no entanto, requereu ao Id 29109336, desistência 

do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 

29109336, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para 

devolução de mandado, tendo em vista certidão acostada aos autos junto 

ao Id 28919240. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030484-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON MARQUES DE MORAES (EXECUTADO)

SUZE ANETE DA SILVA MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030484-11.2019.8.11.0041. Vistos etc Ante a notícia do 

cumprimento do acordo vinda junto ao Id 29209263 e o comprovante 

trazido pelo executado de Id 29209264 - pág. 2/3, homologo por sentença, 

para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas 

partes instrumentalizado junto ao Id 29134550. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso III do Código de Processo Civil. Honorários conforme pactuado, 

ficando as partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos como 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039266-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039266-07.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Erisvaldo Siqueira Dantas, no entanto, requereu ao Id 25039076, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos demais órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No 

tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 25039076, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, uma vez que não houve expedição de mandado de busca, 

apreensão e citação nestes autos. Custas remanescentes, estas se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000008-53.2020.8.11.0041. Vistos etc. Joana Costa dos 

Santos Rondon propôs ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais 

em face Itaú Unibanco S/A, pleiteando, em suma, a revisão de contrato de 

empréstimo. Afirmou a autora que contratou com o banco requerido 

empréstimo bancário no valor de R$ 9.456.48 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), financiados em 34 

parcelas de R$ 694,00 (seiscentos e noventa e quatro reais), mensais, 

com primeiro vencimento em 14/05/2018 e o último em 17/02/2021, sob a 

taxa de juros de 6,34 % ao mês. Alegou a abusividade das cláusulas do 

contrato, questionando os juros remuneratórios que aduz acima da taxa 

média de mercado, bem como, a capitalização mensal dos juros e a venda 

casada de seguro. Compulsando detidamente os autos, constatou o Juízo 

a ausência de documentos necessários à propositura da ação de revisão 

contratual, em específico do contrato firmado entre as partes. Consoante 

decisão constante do Id 27816531 determinou o Juízo que a requerente 

emendasse a inicial, trazendo aos autos o contrato firmado entre as 

partes possibilitando a análise das cláusulas que alega abusivas. Com 

efeito, observa-se que é inviável a apresentação de documentos pelo 

requerido, quando a requerente desconhece o que está a pedir em juízo. 

Entretanto, passados mais de um ano da determinação não procedeu a 

requerente à emenda determinada. Apesar dos esforços de seu douto 

patrono, indefiro o pedido contido na petição de Id 29398096. Conforme 

determina o § 2º do art. 330 do Código de Processo Civil, nas ações cujo 

objeto for a revisão de empréstimo, como é o caso dos autos, deverá a 

parte autora, além de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais aquela que pretende controverter, quantificar o valor 

incontroverso do débito. Portanto, deve a parte autora trazer aos autos o 

contrato, indicando as cláusulas que pretende revisar, uma vez que 

ausente tal documento, demonstra desconhecer o que está a pedir. Desta 

forma, oportunizado à parte autora sanar a irregularidade, emendando a 

inicial, não o fez, acabando por ensejar a extinção do feito, diante da 

inépcia da inicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da emenda à 

inicial, deixando a requerente de adequar sua exordial, conforme 

preconiza os artigos 282, III e 284, todos do CPC/73, bem como Súmula n. 

381 do STJ, incorreu no indeferimento da inicial. Logo, não havendo nos 

autos os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do 

feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pela requerente, no entanto, obrigação esta que ficará 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006858-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SIRINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006858-26.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Reginaldo Sirino de 

Campos, no entanto, requereu ao Id 29862388, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 

29862388, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para 

devolução de mandado, uma vez que não houve expedição de mandado 

de busca, apreensão e citação nestes autos. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017611-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017611-47.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A em face 

de Pantanal Comércio de Roupas Ltda ME, Carla Juliana Ferreira da Silva e 

Maria Júlia Jacinto da Silva. Aduziu o exequente ser credor dos 

executados da importância de R$ 146.673,77 (cento e quarenta e seis mil 
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seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), 

representado pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de 

Giro de n. 010.275.194, firmada entre as partes em 14/07/2016. Afirmou 

que o referido contrato foi firmado no valor de R$ 50.000,00 e deveria ser 

pago em 36 parcelas no valor de R$ 4.186,06, vencendo-se a primeira 

parcela em 20/08/2016. Que os executados deixaram de adimplir os 

pagamentos a que se obrigou, ensejando a presente ação, dando à causa 

à execução do débito. Pela decisão de Id 8712848 determinou o Juízo a 

citação dos executados para pagamento do débito. Devidamente citados 

os executados apresentaram exceção de pré-executividade, Id 10425754, 

argumentando a nulidade da execução por ausência de liquidez e excesso 

de execução. Na petição de Id 11389646 compareceu a empresa 

executada pedindo pela extinção da execução, alegando que se encontra 

em recuperação judicial e que o débito ora discutido foi arrolado nos autos 

da recuperação, bem como, que já teve o plano de recuperação judicial 

homologado e se encontra adimplindo os débitos. Manifestou-se o banco 

exequente sobre a exceção de pré-executividade, apresentando 

impugnação, na petição de Id 12489223. Sobre o pedido de extinção da 

ação em razão dos autos da recuperação judicial, manifestou-se o banco 

na petição de Id 12498773, aduzindo que não atinge os coobrigados. 

Assim, pela decisão de Id 16424174 o Juízo tomando conhecimento de que 

a empresa executada se encontra em recuperação, com base nos autos 

da recuperação judicial de n. 1037256-58.2017.8.11.0041, em trâmite 

perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, determinou a suspensão do feito 

pelo prazo de 180 dias. Pela decisão de Id 25641441 determinou o Juízo a 

intimação do banco exequente para esclarecer se o débito ora 

questionado está incluso na ação de recuperação judicial de n. 

1037256-58.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta 

Comarca. Assim, compareceu o banco na petição de Id 26133389 

informando que está incluso na recuperação judicial, postulando pela 

suspensão da execução. Vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A em face de Pantanal 

Comércio de Roupas Ltda ME, Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Júlia 

Jacinto da Silva. Aduziu o exequente ser credor dos executados da 

importância de R$ 146.673,77 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e 

setenta e três reais e setenta e sete centavos), representado pela Cédula 

de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de n. 010.275.194, 

firmada entre as partes em 14/07/2016. Afirmou que o referido contrato foi 

firmado no valor de R$ 50.000,00 e deveria ser pago em 36 parcelas no 

valor de R$ 4.186,06, vencendo-se a primeira parcela em 20/08/2016. Que 

os executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigou, 

ensejando a presente ação, dando à causa à execução do débito. Pela 

decisão de Id 8712848 determinou o Juízo a citação dos executados para 

pagamento do débito. Devidamente citados os executados apresentaram 

exceção de pré-executividade, Id 10425754, argumentando a nulidade da 

execução por ausência de liquidez e excesso de execução. Na petição de 

Id 11389646 compareceu a empresa executada pedindo pela extinção da 

execução, alegando que se encontra em recuperação judicial e que o 

débito ora discutido foi arrolado nos autos da recuperação, bem como, 

que já teve o plano de recuperação judicial homologado e se encontra 

adimplindo os débitos. Pela decisão de Id 25641441 determinou o Juízo a 

intimação do banco exequente para esclarecer se o débito ora 

questionado está incluso na ação de recuperação judicial de n. 

1037256-58.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta 

Comarca. Assim, compareceu o banco na petição de Id 26133389 

informando que está incluso na recuperação judicial, postulando pela 

suspensão da execução. Deixo de analisar os argumentos da exceção de 

pré-executividade apresentada e passo à análise da informação de que a 

empresa se encontra em recuperação judicial, bem ainda, que já teve o 

plano de recuperação homologado e se encontra adimplindo os débitos. 

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

exequente, tenho que a presente execução deve ser extinta. Com efeito, o 

próprio banco exequente reconheceu que o débito ora questionado está 

arrolado nos autos da recuperação judicial. Desta forma, entendo que 

após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da 

recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que 

resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de 

regência, assim redigido: “O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o 

do art. 50 desta Lei.” Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação 

resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em 

assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais 

ajuizadas contra a devedora. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça 

fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do 

plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação, 

não há como prosseguir a cobrança no juízo comum, uma vez que a lei de 

recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência 

do débito, e para tanto vejamos o julgado: “EMENTA: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido.” (REsp 1272697/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 

02.06.2015 - negritei) Senão vejamos outro julgado do Superior Tribunal de 

Justiça neste sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. 1. É entendimento desta Corte que não se mostra 

consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções 

individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante 

novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo. 2. 

Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega 

provimento. (EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) Assim, entendo 

que objetiva o banco credor executar dívida que já está arrolada no plano 

da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca 

receber duas vezes, nos débitos da recuperação e nesta execução. 

Ressalto que esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, 

vejamos: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Correta a extinção da ação de cobrança, uma 

vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em 

face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da 

novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, 

caput, da Lei n. 11.101/2005.É perfeitamente justo e razoável, que a parte 

que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as 

custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio 

da causalidade. (TJMT - Ap 8060/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (grifei). Diante do exposto, 

tenho que a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o 

interesse processual por parte do banco exequente, que já se encontra 

recebendo pelo crédito na recuperação judicial. Assim, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. E desta 

forma, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, 

devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido, é o 

ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: 

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu 

causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual 

deve responder pelas despesas daí decorrentes...”. (Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010). Tendo em vista que ensejou a extinção da 

presente execução, condeno o banco exequente em custas processuais. 

Mas deixo de condenar o banco ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído pelos executados nos 
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autos. Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026871-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026871-80.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 27775561. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1015656-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSLIRIO FERREIRA OAB - MT5071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015656-44.2018.8.11.0041. Vistos etc. Protege Sistema de 

Proteção Atmosférico Ltda EPP ajuizou Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência Em Caráter Antecedente de Exibição de Documento em desfavor 

de SICREDI – Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde 

do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT devidamente qualificados nos 

autos, expondo e requerendo o seguinte. Afirmou a requerente que é 

cliente da Requerida de acordo com a conta corrente n. 30659-2, na 

Agência 0810, com endereço na Av. Carmindo de Campos, 129, Jardim 

Changrilá, CEP. 78.070.205, fone: 065.3628.1464, Cuiabá/MT. Que em 

29.01.2013, firmou com a requerida a Cédula de Crédito Bancário nº 

B30830112-7, modalidade rotativo, no valor de R$ 300.000,00, com 

vencimento para 13/02/2014, prorrogado várias vezes até 13.05.2017. 

Que na cédula a requerida disponibilizava o valor contratado à autora que, 

a seu critério, utilizava e reutilizava parcial ou integralmente, assim como 

poderia amortizar parcial ou integralmente , dentro do prazo de vigência 

contratual. Que como a dívida crescia exponencialmente e enfrentando 

problemas financeiros, não restou alternativa à autora senão em 

07/11/2017, oferecer os bens vinculados às garantias contratuais em 

dação de pagamento. Enfrentando dificuldades financeiras, firmou com a 

requerida a Cédula de Crédito Bancário B20830460-4, emitida em 

26/07/2012 com vencimento para 26/07/2013, aditivada várias vezes, 

alterando juros, valores e prazos, sendo a última com vencimento para 

07/02/2017, sendo quitada em 19.05.2017 com a assinatura de outra 

cédula. Pediu o deferimento de liminar para determinar à Cooperativa 

requerida que apresentasse no prazo de defesa todos os extratos da 

conta corrente, conta financiamento da autora desde o primeiro contrato 

em 2012. Pediu ainda que fosse determinado à requerida que baixasse o 

gravame do lote de terreno sob o nº 40 da quadra 02, do loteamento 

Jardim Costa do Sol I, com área de 645 m², matriculado sob o nº 46.214 

(Doc.20) no 5º Serviço Notarial e Registro da 2ª Cinscunscrição Imobiliária 

de Cuiabá em face da exclusão desta garantia cedular da cédula 

B70831097-2, que sucedeu a anterior na qual havia esta garantia. 

Esclareceu que iria ajuizar a ação principal de revisão de contratos, no 

prazo legal. Pediu que ao final seja a ação julgada procedente, no sentido 

de que fosse determinado à Cooperativa requerida a exibição dos 

documentos acima citados, cominando-se a requerida as penalidades da 

sucumbência. Deu a causa o valor de 100.000,00 (cem mil reais). À 

exordial acostou documentos. Pela decisão constante no Id 14268813, 

determinou o Juízo a alteração do pleito para prosseguimento apenas 

como ação cautelar de exibição de documentos, indeferindo o pleito 

acerca de exclusão/ abstenção de inscrição do nome do requerente nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, deferindo a exibição dos 

documentos no prazo de resposta, determinando a citação da requerida 

para os termos da ação. Devidamente citada a requerida, compareceu na 

petição de Id 14965038. Em sua defesa alegou preliminarmente a carência 

da ação por falta de interesse de agir, argumentando ausência de 

solicitação via administrativa. Adentrando ao mérito, impugnou o valor 

dado à causa, a inversão do ônus da prova e pediu a improcedência da 

ação. Acostou à defesa os extratos da conta, constantes do Id 14965042, 

Id 14965048, Id 14965056, Id 14965080, Id 14965088 e Id 14965145. 

Apresentou petição intitulada contestação, Id 17792282. Intimada a 

requerente apresentou impugnação à contestação, Id 21216904. Intimadas 

as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

decisão de Id 26252317, a Cooperativa requerida pediu o julgamento da 

lide, Id 26500537 e a requerente pediu a nomeação de perito contábil para 

produção de prova pericial. Vieram-me os autos em conclusão. É o 

relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate não 

estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente 

de direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória de urgência cautelar antecedente de exibição de documento 

proposta por Protege Sistema de Proteção Atmosférico Ltda EPP em 

desfavor de SICREDI – Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento 

Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT, objetivando a 

primeira obrigar a Cooperativa requerida a fornecer-lhe cópia de todos os 

extratos da conta corrente de titularidade da autora. Inicialmente verifico 

que apesar de intitular a ação como sendo pedido de tutela provisória de 

urgência de caráter antecedente, trata-se apenas e tão somente de 

cautelar de exibição de documento, vez que não existe pedido principal. 

Objetiva a requerente apresentação pela Cooperativa requerida de todos 

os extratos da conta corrente de n. 30659-2, agência 0810, junto à 

Cooperativa requerida. Pela decisão constante no Id 14268813, determinou 

o Juízo a alteração do pleito para prosseguimento apenas como ação 

cautelar de exibição de documentos, indeferindo o pleito acerca de 

exclusão/ abstenção de inscrição do nome do requerente nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito, deferindo a exibição dos documentos 

no prazo de resposta, determinando a citação da requerida para os 

termos da ação. Devidamente citada a requerida, compareceu na petição 

de Id 14965038. Em sua defesa alegou preliminarmente a carência da ação 

por falta de interesse de agir, argumentando ausência de solicitação via 

administrativa. Adentrando ao mérito, impugnou o valor dado à causa, a 

inversão do ônus da prova e pediu a improcedência da ação. - Da 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir Em sede de 

preliminar argumentou a Cooperativa requerida a carência da ação, por 

falta de interesse de agir, argumentando a ausência de pedido 

administrativo. Assim, acerca da alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que poderia ter realizado o pedido 

administrativamente, tenho que não merece prosseguir. Apesar dos 

substanciosos argumentos de defesa, não vejo como acolhê-los. Com 

efeito, está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de 

recusa de entrega do documento extrajudicialmente, bem como de que o 

pedido deveria se processar em ação de revisão de contrato, 
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principalmente quando se trata de relação de consumo, por ser direito do 

consumidor o acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao 

negócio jurídico celebrado. Logo, não se evidencia a alegada carência de 

ação, por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Rejeito, pois a 

preliminar. - Da impugnação ao valor dado à causa A Cooperativa 

requerida impugna o valor atribuído a causa, argumentando valor elevado. 

Não merece acolhimento a irresignação. Assim, o valor apontado na 

exordial expressa o conteúdo econômico que entende a parte autora justo 

para a lide, consubstanciado pela quantia pleiteada pelo demandante. 

Ademais, entendo que deveria o banco apresentar sua irresignação via 

incidente. Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa apresentada pelo 

banco em sua defesa. MÉRITO Apesar dos substanciosos argumentos da 

defesa, não vejo como acolhê-los. Com efeito, está consolidado na 

jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do 

documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação 

de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas 

as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado. A ação de 

exibição é tratada no nosso ordenamento jurídico sob perspectivas 

distintas, pois a depender do caso e a finalidade com que proposta, ela 

pode assumir tanto natureza satisfativa, quanto assecuratória. Está 

consolidado na jurisprudência que não se exige prova de recusa de 

entrega do documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata 

de relação de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao 

contrato e todas as informações relacionadas ao negócio jurídico 

celebrado. Com o procedimento de exibição de documento objetiva a parte 

autora a busca de elementos que possibilitem alcançar prova que pode 

ser tanto perante a própria parte requerida, como diante de um terceiro 

que esteja em poder do documento. A ação cautelar de exibição, prevista 

no art. 844 do Código de Processo Civil, segundo o comentário do 

processualista Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo qual o 

interessado em propor futura ação “contra outrem e necessitar, para 

instruir o pedido, de conhecer teor de documento ou coisa a que não 

tenha acesso, poderá valer-se deste procedimento preparatório para 

obter os dados que necessita e arma-se contra o futuro e eventual 

adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da 

sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da 

providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do 

desiderato que pretende.” (Código de processo Civil Comentado, 10ª 

edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há entendimento 

majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da desnecessidade de 

prova do requerimento administrativo como requisito para a ação, 

considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça, 

previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos termos 

do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento 

sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, 

tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já encontra 

pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO ESPECIAL 

- PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. A tutela visa garantir o 

resultado útil de ação principal, que deveria ser ajuizada, veiculando-se, 

sobretudo, a característica de o pedido principal poder ser formulado nos 

próprios autos, após a apreciação da medida de urgência, e vir subsidiado 

com aditamento da causa de pedir. Assim, a possibilidade da produção de 

prova já no curso da ação principal (mantida a exibição incidental) ou, 

como é o caso dos autos, através de pedido de sua produção antecipada, 

restrito às situações previstas nos incisos I, II e III do artigo 381do CPC. 

Sabe-se que do ajuizamento da medida cautelar, tem a parte autora o 

prazo decadencial de 30 dias contados da data efetivação da medida 

cautelar concedida para ajuizamento da ação principal, nos termos do art. 

308 do CPC. Todavia, a requerente não ajuizou a ação principal de revisão 

de contrato. Necessário se faz a condenação da Cooperativa requerida 

ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao 

ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, 

portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando-a satisfeita, 

diante da apresentação de documentos (extratos da conta, constantes do 

Id 14965042, Id 14965048, Id 14965056, Id 14965080, Id 14965088 e Id 

14965145), documento que parcialmente alude o pedido contido na inicial. 

Condeno a Cooperativa requerida no pagamento das custas do processo 

e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a regra traçada no art. 85 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à 

requerente os documentos apresentados pela Cooperativa requerida. Em 

seguida, certifique-se. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de fevereiro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061304-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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M. S. D. C. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

P. J. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Certidão do Trânsito em Julgado Dados do 

processo: Processo: 1061304-13.2019.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO CÍVEL (241). Certifico 

que a sentença transitou em julgado para as partes em 12/03/2020. 

CUIABÁ, 25 de março de 2020. SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E 

AÇÃO POPULAR E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061306-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. I. E. E. D. D. M. E. E. S. (REQUERIDO)

E. D. S. G. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

P. J. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Certidão do Trânsito em Julgado Dados do 

processo: Processo: 1061306-80.2019.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO CÍVEL (241). Certifico 

que a sentença transitou em julgado para as partes em 12/03/2020. 

CUIABÁ, 25 de março de 2020. SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E 

AÇÃO POPULAR E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061313-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. L. L. (REQUERIDO)

A. N. M. L. (REQUERIDO)

P. S. N. E. E. P. S. (REQUERIDO)

D. B. L. (REQUERIDO)

U. I. S. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

U. J. S. A. -. M. F. (REQUERIDO)

P. J. N. (REQUERIDO)

M. S. D. C. (REQUERIDO)

E. J. D. S. (REQUERIDO)

U. D. D. A. L. (REQUERIDO)

U. P. D. A. E. A. L. -. E. R. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e 

dou fé, que a r. sentença (ID. 27971364)proferida nos autos transitou em 

julgado em 12/03/2020. CUIABÁ, 25 de março de 2020 (Assinado 

eletronicamente) SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO 

POPULAR E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012457-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BUENO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1012457-43.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de “Ação 

Monitória” ajuizada por Carlos Alberto Bueno em face do Estado de Mato 

Grosso, representada pela Procuradoria Geral do Estado. Com a petição 

inicial, foram juntados diversos documentos e os autos vieram 

automaticamente conclusos para análise. Por meio da petição Id. n.º 

30413964, a parte autora requereu a juntada de comprovante de 

pagamento das custas processuais e a a redistribuição da presente ação 

para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial de que a presente ação é de competência da Vara da Fazenda 

Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
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válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013824-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE ARAUJO REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1013824-05.2020.8.11.0041 TESTEMUNHA: JANAINA GOMES 

DE ARAUJO REZENDE TESTEMUNHA: PREFEITURA DE CUIABA Vistos. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer Cumulada com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Janaina Gomes de Araújo 

Rezende em face de Prefeitura Municipal de Cuiabá. Com a petição inicial, 

foram juntados diversos documentos e os autos vieram automaticamente 

conclusos para análise. Na ref. 30665133, a requerente pleiteia a 

redistribuição do processo para o Juizado Especial da Fazenda Pública. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora 

a petição inicial tenha sido endereçada ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema Pje, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora que, a 

presente ação é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito neste 

momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno da 

litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011335-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1011335-92.2020.8.11.0041. 

Vistos. Trata-se de Ação Revisional, de Inexigibilidade de Débitos c/c 

Obrigação de Fazer e Pedido Liminar, ajuizada por Condomínio Primor das 

Torres em face da empresa Águas Cuiabá S/A – Concessionaria de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto. Com a petição inicial, foram juntados 

diversos documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para 

análise. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada à Vara Cível, a 

demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara Especializada em 

Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, anoto que o 

arquivamento da presente ação é medida que se impõe. Ocorre que, no 

processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do feito é das 

próprias partes, através de seus patronos, sendo que o correto 

preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é essencial 

para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, dispõe a 

ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema Pje, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 
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para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que, a presente ação é de competência da Vara Cível. Anoto que, 

acaso fosse determinada a redistribuição do feito neste momento, é 

extremamente provável que se ensejasse o fenômeno da litispendência, 

haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova demanda no Juízo 

competente. Aliás, friso que essa atitude [nova propositura da ação pela 

própria parte] é medida mais célere do que aguardar por eventual decisão 

judicial que venha, no presente feito, determinar a sua redistribuição e, 

posteriormente, aguardar pela efetiva realização do ato de redistribuição 

pela Secretaria desta Vara. Por oportuno, ressalto que corrobora, ainda, 

com a determinação do arquivamento do presente feito [ao invés da 

redistribuição] o fato que a simples redistribuição impactaria negativamente 

na META 01 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o 

julgamento de “quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente”], na medida em que, mesmo redistribuídos, os 

feitos incorretamente distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa 

em razão da ausência de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo 

da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é 

incompetente para conhecer, processar e julgar a demanda apresentada, 

o que, diante dos fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem 

resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1058313-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LAGO DA SILVEIRA OAB - SP327013 (ADVOGADO(A))

SERGIO VARELLA BRUNA OAB - SP99624 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1058313-64.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A, UNIC EDUCACIONAL LTDA W Vistos. A requerida 

postulou, por ocasião da contestação (Id. nº 29764079), a revogação do 

ato judicial que concedeu a tutela de urgência para, dentre outros pedidos, 

requerer seja autorizada a incluir os reajustes apurados nas planilhas de 

mensalidades dos meses seguintes ao referido ato. Oportunizada a 

manifestação ao Ministério Público, o representante do Parquet o fez no 

movimento de Id. nº 30528590, tendo pugnado pela manutenção da 

decisão concessiva da tutela de urgência. Pois bem. Segundo os 

preceitos do art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

ser revogada ou modificada a qualquer tempo, bastando que ocorra 

alteração no estado de fato, de direito ou de prova. Aliás, in casu, a tutela 

de urgência foi concedida originalmente por este Juízo em caráter 

absolutamente precário [até a superveniência de nova deliberação]. 

Entretanto, desde já, anoto que o pedido de revogação não comporta 

acolhimento, ao menos neste momento processual. Com efeito, o ato 

impugnado considerou a consistência jurídica da alegação e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito dos usuários 

dos estabelecimentos de ensino da empresa requerida, de maneira que, 

para a revogação da tutela concedida, à parte requerida competia trazer 

elementos/documentos hábeis a demonstrar modificação dos requisitos 

reconhecidos na decisão. Ocorre que, ao analisar os argumentos tecidos 

pela requerida, verifico que não possuem o condão de ensejar a 

revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Primeiro porque 

a liminar não foi concedida com base em “números distorcidos da inicial 

que impressionaram o Juízo” (sic, Id. nº 29764079 - Pág. 26), mas sim por 

fundamentos próprios, dentre os quais está o fato das planilhas de custo 

não espelharem o determinado pelo Decreto nº 3.274/99 [como a exigência 

das informações relativas ao faturamento total e ao valor da última 

mensalidade do ano-base]. Segundo porque, em que pese os extensos 

argumentos tecidos na peça defensiva, os documentos com essa 

acostados aos autos não são hábeis a demonstrar alteração que, além de 

verificável de pronto por este magistrado, seja apta a comprovar a 

insubsistência dos fundamentos utilizados para conceder a tutela de 

urgência. No que se refere à alegação de que a informação relativa ao 

faturamento “não interfere em absolutamente nada no cálculo da variação 

de custos de um ano a outro” (Id. nº 29764079 – Pág. 9), com base tão 

somente nos documentos acostados pela requerida, sem a realização de 

uma prova técnica, este Juízo não pode confirmar tal alegação. Além 

disso, ainda que fosse possível tal confirmação, a questão é que, mesmo 

assim não estaria atendida a determinação legal que prevê a necessidade 

de constar, na planilha de custo, a informação relativa ao faturamento total 

(art. 1º, § 3º e § 4º da Lei nº 9.871/99 c/c Decreto nº 3.274/99). Anoto, 

por oportuno, que a parte requerida deixou de acostar aos autos o 

documento contábil destinado a demonstrar o seu faturamento total. 

Destarte, muito embora tenha se referido ao DRE – Demonstrativo de 

Resultado de Exercício na peça defensiva, não o acostou aos autos, mas 

tão somente “parecer econômico” realizado em Agosto de 2017, no qual 

contém planilha que se limita a fazer reclassificação dos dados contábeis 

(Id. nº 29763198 – Pág. 11). Nesse sentido, competia à requerida 

demonstrar ao Juízo de forma clara e direta o atendimento dos requisitos 

exigidos por lei, trazendo aos autos todas as informações contábeis de 

um ano (ano-base) e do outro ano subsequente (ano de aplicação), nelas 

incluídas o valor do faturamento total e o valor da última mensalidade do 

ano-base. Ressalto, outrossim, que as planilhas de custos juntadas pela 

requeridas não diferem das acostadas à exordial, cujas irregularidades 

foram apontadas na decisão concessiva da tutela de urgência. Cito, como 

exemplo, a planilha contida no Id. nº 27068448, relativa à UNIC – Beira Rio, 

anos 2014/2015, que foi repetida de maneira idêntica nos movimentos de 

Id. nº 29762661 e de Id. nº 29763191, sem qualquer alteração para 

acréscimo das informações faltantes, conforme apontado na decisão 

liminar. De fato, não só em observância aos requisitos legais, mas também 

em respeito ao Princípio da Transparência, tais informações deveriam ter 

sido trazidas aos autos pela parte requerida, de maneira direta e resumida, 

para comprovar a necessidade de eventual aumento e, assim, permitir a 

este Juízo aferir a possibilidade de revogar a decisão liminar. Entretanto, 

não é o que se verifica dos autos, posto que a requerido acostou enorme 

quantidade de documentos à contestação, dentre os quais não se 

encontra nem documento contábil hábil (balanço, balancete, DRE), nem 

planilha de custo refeita nos termos da legislação. Outro fundamento 

descrito na decisão concessiva da tutela de urgência e que também não 

restou afastado pelos documentos acostados à contestação, diz respeito 

à inobservância pela instituição requerida da regra contida no art. 2º da 

Lei nº 9.870/99, relativo ao dever de divulgação do valor da mensalidade 

com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para a 

matrícula. Consoante exposto na decisão concessiva, os calendários 

acadêmicos acostados aos autos não apontam sequer o período de dias 

definido para matrícula e/ou rematrícula, sendo que a tese da requerida, no 

sentido de que o prazo final seria calculado com base no percentual de 

ausências permitido dentro da carga horária (25%), além de não atender o 

requisito legal, está na contramão dos princípios da publicidade e da 

razoabilidade. Destaco, por fim, que, nesse momento processual, não há 

comprovação de que o percentual de reajuste adequado aos termos da 

legislação pátria seria inferior ou igual ao índice IPCA 2019. Portanto, 

entendo que também não comporta acolhimento o pedido subsidiário 

contido no item “a.1.1”, mormente porque, conforme exposto na decisão 

liminar, havendo previsão legal quanto à forma de implementação do 

reajuste [planilha de custo nos moldes do Decreto nº 3.274/99], incabível a 

efetivação do aumento mediante simples aplicação de índice inflacionário. 

À propósito, dispõe o art. 39, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços “aplicar 

fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 

estabelecido”. Friso, ainda, que a decisão proferida no recurso de Agravo 

d e  I n s t r u m e n t o  i n t e r p o s t o  p e l a  r e q u e r i d a  ( A I  n º 

1000500-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. MÁRIO KONO) manteve a tutela de 

urgência neste feito concedida, confirmando que, para efetuar reajuste da 

mensalidade, a instituição de ensino “deve comprovar, mediante 

apresentação de planilha de custo, a variação de custos a título de 

pessoal e custeio”, assim como ressaltando que a planilha de custos 
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apresentada pela requerida “não atende às disposições legais” (Id. nº 

28376787 – Pág. 4 e 5). Assim sendo, INDEFIRO o pedido de revogação da 

tutela de urgência anteriormente concedida. Da mesma forma, INDEFIRO o 

pedido de tramitação dos autos em sigilo, seja porque não constam nos 

autos nenhum documento contábil e/ou fiscal da requerida, seja porque 

aqueles que foram acostados com a contestação permanecem em sigilo, 

como foram juntados pela própria ré, tendo sido a visualização liberada 

pelo Juízo tão somente às partes. Int. Em seguida, DÊ-SE nova vista para o 

Ministério Público para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1285869 Nr: 3526-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RIBEIRO DE MELLO, SIRLEI ZAMBONI DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MAURO LUIZ SAVI, DILAIR SALETE DAROIT SAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JÚNIOR - OAB:9.607/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro nos arts. 681 c/c 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes Embargos de Terceiro, opostos por Osmar Ribeiro de Mello e 

Sirlei Zamboni de Mello em face do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, Mauro Luiz Savi e Dilair Salete Daroiti Savi, o que faço para 

confirmar a tutela de urgência outrora concedida e determinar o 

levantamento das indisponibilidades do imóvel registrado sob a matrícula 

de n.º 482 , Cartório de Registros de Imóveis de Feliz Natal/MT (AV 06-482 

e AV 07-482), efetivada no bojo dos autos das Ações Civis Públicas n.º 

60105-46.2014.8.11.0041 Código 1065787 e n.º 60105-46.2014.8.11.0041 

Código 949642.

 Com base no Princípio da Causalidade, CONDENO a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ao não adotar 

rapidamente as providências necessárias para a efetivação da 

transferência de propriedade perante o órgão competente, permitiu que o 

bem ficasse sujeito à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas 

contra o antigo proprietário .

Considerando que a constrição do imóvel se deu nos autos de Ação Civil 

Pública, deixo de condenar o Ministério Público em custas e honorários, 

por não restar configurada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85) .

Traslade-se cópia desta sentença para os autos das ações n.º 

60105-46.2014.8.11.0041 Código 1065787 e n.º 60105-46.2014.8.11.0041 

Código 949642.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao Cartório de Feliz Natal/MT, para 

que proceda com a retirada das constrições, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 20 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1057760-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES OAB - MT4083/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1057760-17.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054194-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1054194-60.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035344-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA RODRIGUES OAB - PR83276 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1035344-55.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada nos autos, no prazo de 15 dias. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017419-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. M. S. (REU)

J. G. M. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1017419-80.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada nos autos, no prazo de 15 dias. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038516-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038516-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CELIA DE JESUS REQUERIDO: EDSON DE JESUS Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da contestação apresentada, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061432-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS OAB - MT25277-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA OAB - MT25032/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1061432-33.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054681-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1054681-30.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0010573-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA MARIMON DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL JOSE DE CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

HILDETE GARCIA LOBATO LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ISIS MARINON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0010573-74.2012.8.11.0041 REQUERENTE: ISADORA MARIMON DE 

CARVALHO REQUERIDO: RAUL JOSE DE CARVALHO JUNIOR, HILDETE 

GARCIA LOBATO LOPES Vistos etc. Intime-se a inventariante, para 

manifestar-se, sobre as alegações de id. 30682408, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014028-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYELLEN PATRICIA LOPES BARROZO (AUTOR(A))

A. V. B. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014028-20.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): DYELLEN PATRICIA LOPES BARROZO, AYLA VITORIA 

BARROZO DE MELO RÉU: RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO Vistos etc. 

Em atenção ao pronunciamento Ministerial acostado ao id. 26040045, 

certifique-se quanto à (in)tempestividade da contestação apresentada. 

Consigno, entretanto, que não se verifica razoável que a peça seja 

riscada dos autos, a considerar a natureza do direito em debate. Após 

intime-se a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste. Na 

sequência, dê-se vista dos autos ao zeloso Ministério Público. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro 
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de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061435-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. G. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. O. E. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - 038.742.481-43 (REPRESENTANTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Tempestividade Processo: 

1061435-85.2019.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio da Defensoria Pública de Mato Grosso, para, 

querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, 

TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 dias CUIABÁ, 27 de março 

de 2020 KATIUSCIA MARCELINO CORREIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008257-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ DE ANDRADE (REQUERIDO)

JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Paulo Henrique Rodrigues de Andrade (REQUERIDO)

LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE (REQUERIDO)

PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE OAB - SP405958 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1008257-27.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o que de direito. CUIABÁ, 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015667-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR OAB - MT5982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. S. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DAVI FRANCISCO CAVALCANTE OAB - MT9435/O (ADVOGADO(A))

M. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. T. L. -. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015667-73.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAINY ANGELA LINS SANTOS INVENTARIADO: BENEDITO 

ARAUJO SANTOS Vistos etc. A inventariante apresentou as primeiras 

declarações no id. 19285705, e formulou pedidos em relação à empresa 

M. B. Caminho do Saber LTDA-ME. Tendo em vista que a empresa tem 

personalidade jurídica distinta dos seus sócios e, considerando que o que 

se transfere, em decorrência do óbito, serão as quotas pertencentes ao 

de cujus, indefiro-os. Por outo lado, Marilza Paes da Silva, companheira do 

falecido, se habilitou nos autos, informando que propôs ação de 

reconhecimento de união estável – nº. 1016476-63.2018.8.11.0041, que 

tramita perante a 2ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de 

Cuiabá. Considerando a prejudicialidade existente, entendo por bem 

suspender o trâmite processual do presente inventário, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, na esperança de que se obtenha um pronunciamento 

jurisdicional quanto ao período de convivência. Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a 

inventariante, para que apresente as últimas declarações, juntando as 

matrículas atualizadas dos imóveis integrantes do acervo e as certidões 

ainda faltantes. Consigne-se que, não tendo sido concluído o processo 

acima referido, a inventariante deverá realizar a reserva da meação e/ou 

eventual quinhão da companheira. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

novembro de 2019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008727-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. P. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0008727-85.2013.8.11.0041 RECONVINTE: SARA SILVA PITA CONRAD 

RECONVINDO: ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, para manifestar-se, sobre o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027345-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA SARDINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL WELLINGTON PRADO DE ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1027345-51.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 5 DIAS, requerendo o que de direito, tendo em vista que a 

Parte Ré, devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem proceder ao 

pagamento do débito. CUIABÁ, 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029069-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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C. D. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. D. O. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

M. L. D. S. O. (HERDEIRO)

P. M. D. O. (HERDEIRO)

L. D. S. (HERDEIRO)

Y. R. D. S. O. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029069-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARMELITA DA SILVA OLIVEIRA INVENTARIADO: JAMIRO 

ORLANDO DE OLIVEIRA Vistos etc. Converto o julgamento em diligência, 

diante de pendências que impedem a conclusão do presente inventário. 

Consigno, em primeiro lugar, que os herdeiros Luan da Silva Oliveira e Yan 

Ramiro de Oliveira foram regularmente citados, conforme certificado no id. 

21855350 e, em que pese não terem se habilitado nos autos seu quinhão 

deve ser resguardado, até que haja decisão do processo de investigação 

de paternidade – nº. 1004815-53.2019.8.11.0041. Por outro lado, pleiteou 

a inventariante por autorização judicial para a venda de bens do acervo, 

nos moldes constantes do id. 26406937. No que tange aos imóveis rurais, 

deverá a inventariante apresentar duas avaliações distintas, realizadas 

por corretores credenciados, e somente após será apreciado o pedido de 

autorização judicial para venda. Em relação aos bens móveis, por se 

tratarem de bem de rápida depreciação e desvalorização, desde já, 

concedo autorização judicial para venda, mediante a comprovação do seu 

valor de mercado nos autos, de acordo com a Tabela Fipe e depósito 

judicial do preço em sua integralidade na presente ação. Diante do 

exposto, intime-se a inventariante, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos procuração outorgada pelo herdeiro Márcio Leonardo da Silva 

Oliveira. Decorrido o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de 

citação. Após a comprovação do valor de mercado dos veículos, 

expeça-se alvará, conforme requerido. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029312-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

FERNANDA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANTUIL JOSE CARVALHO SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029312-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDA CARVALHO SILVA, BRUNO BORGES 

CARVALHO INVENTARIANTE: SANDRA MARIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA 

INVENTARIADO: WANTUIL JOSE CARVALHO SILVA Vistos etc. Em 

atenção às informações do id.30283002, concedo o prazo de 10 (dez) 

dias, para a vinda das primeiras declarações. Promova-se busca, por meio 

dos sistemas conveniados, visando à obtenção do endereço do herdeiro, 

Bruno Carvalho Borges, CPF: 033.657.261-10 Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023721-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS BEZERRA (AUTOR(A))

RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA REWEL BEZERRA (REU)

TANIA MARIZA REWEL BEZERRA (REU)

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (REU)

FABIANE REWEL BEZERRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023721-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO MARTINS BEZERRA, RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA 

RÉU: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, TANIA MARIZA REWEL BEZERRA, 

ANDREA REWEL BEZERRA, FABIANE REWEL BEZERRA Vistos etc. Como 

medida de celeridade, designo audiência de conciliação, a ser presidida, 

excepcionalmente, por esta magistrada, para o dia 18 de julho de 2018, às 

15:00 horas. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0041352-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIULE KELLY LINO (REQUERENTE)

ELLEN CHRISTINA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE MARQUES FILHO OAB - MT11019/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT3849-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030-O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO OAB - MT15012-E 

(ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0041352-07.2015.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIULE KELLY LINO, ELLEN CHRISTINA MARQUES 

REQUERIDO: WELINGTON RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Indefiro o 

requerimento do id.30674548, tendo em vista que, a Instituição Financeira 

(Banco Itaú) já se pronunciou, acerca dos valores depositados, conforme 

ofício, acostado no id.21562941, bem como, pedido idêntico já fora 

apreciado e negado nos moldes da decisão do id.21562942. Cumpra-se a 

sentença do id.21562889. Arquivem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013388-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013388-46.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: IONETE DORCELINA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, para que, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, CPC), demonstre seu interesse processual na propositura da 

presente ação de autorização judicial, tendo em vista que o inventário se 

encontra em trâmite e, conta inclusive, com determinação de expedição de 

ofício ao Município de Várzea Grande, onde será determinada sua 

liberação a quem de direito, considerando a necessária concentração dos 

bens e direitos na ação de inventário. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Angela Regina 
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Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013742-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013742-71.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: J. M. D. S. REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, 

emende a inicial, em 15 (quinze) dias, incluindo todos os herdeiros da de 

cujus no polo ativo da demanda, tendo em vista que, consta da certidão de 

óbito, acostada ao id. 30643344, que a falecida deixou três filhos 

menores, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012476-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE LUCIALDO PEIXOTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012476-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVONEIDE LUCIALDO PEIXOTO ALMEIDA REQUERIDO: JOSE 

CONCEICAO DE ALMEIDA Vistos etc. Em atenção às informações, 

acostadas ao id. 30696863, determino a intimação da parte autora, para 

que, em 05 (cinco) dias, inclua e qualifique todos os herdeiros do de cujus 

no polo passivo da demanda, sob pena de extinção. Defiro, desde já, a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Proceda-se a 

utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, 

em nome de José Conceição de Almeida, CPF nº 103.417.061-91. Caso 

haja valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Sem prejuízo da ordem acima, 

oficie-se a Receita Federal, para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) 

dias, os valores, em nome do falecido. Na comunicação, faça constar que 

todo e qualquer valor encontrado, deverá ser transferido para a conta 

judicial, devidamente vinculada aos autos. Citem-se os herdeiros não 

representados, para que se manifestem no prazo legal. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016679-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA BENITES VIANA (REQUERENTE)

BRUNA YANDRA CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMPOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016679-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: AUXILIADORA BENITES VIANA, BRUNA YANDRA CAMPOS 

DE ASSIS FALECIDO: PAULO CAMPOS DIAS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Autorização Judicial, proposta por Auxiliadora Benites Viana e Bruna 

Yandra Campos de Assis, devidamente qualificadas. Consta dos autos 

que, Paulo Campos Dias, faleceu em 03 de março de 2018[1], convivia, em 

união estável, com Auxiliadora Benites Viana e deixou uma filha, Bruna 

Yandra Campos de Assis. Postulam por autorização judicial, para que 

possam efetuar o levantamento de saldos, em conta bancária e em conta 

vinculada ao FGTS/PIS, existentes em nome do falecido. A ação foi 

recebida, por força da decisão de id. 19624593, que concedeu a 

gratuidade processual postulada, determinou a busca de valores, por meio 

dos sistemas conveniados e a expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal. A Caixa Econômica Federal realizou o depósito de R$ 583,47 

(quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), conforme 

documento, acostado ao id. 20902532. O Bando do Brasil, por sua vez, 

realizou o depósito de R$ 4.192,25 (quatro mil, cento e noventa e dois 

reais e vinte e cinco centavos) e de R$ 358,86 (trezentos e cinquenta e 

oiro reais e oitenta e seis centavos), conforme se verifica do id. 

29093734. Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão 

prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de 

inventário ou arrolamento, podendo o levantamento da quantia existente, 

ser feito na esfera administrativa, conforme previsão do art. 666 do CPC, 

com expressa referência à Lei n. 6.858, de 24/11/80, que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares. Consigno que, o reconhecimento da 

união estável entre Auxiliadora e o falecido, se deu, incidentalmente, no 

processo de pensão por morte, que tramitou perante à Justiça Federal, e 

nele encontra seus limites. Entretanto, neste caso, a filha do falecido, que 

não é em comum com a convivente, não se opõe ao pedido, o que permite 

o reconhecimento incidental, para fins de liberação dos valores neste 

processo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, 

via de consequência, determino a expedição do competente alvará, em 

favor das autoras, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, transferindo-os para a conta corrente nº. 52.387-9, 

agência 3325-1, do Banco do Brasil, titularizada por Marcelo Terra de 

Almeida, CPF 044.810.367-29, procurador constituído nos autos. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

19519522

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1052963-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEPARAÇÃO JUDICIAL 

PRAZO: 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. 

SERGIO VALERIO NÚMERO PROCESSO: 1052963-95.2019.8.11.0041 

ESPÉCIE: SEPARAÇÃO JUDICIAL AUTORA: SEVERINA COSMA 

DAMASCENO ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: SEBASTIÃO MARTINS DAMASCENO, brasileiro, mecânico, 

inscrito no RG 16.551.137 SSP/MT e CPF 044.295.958-36, filiação: Maria 

Paula Damasceno. FINALIDADE: CIÊNCIA AO REQUERIDO da cessação 

dos efeitos civis da sociedade conjugal (põe termo ao dever de 

coabitação, fidelidade recíproca e ao regime de bens) mantida com a 

requerente em sentença de separação judicial proferida em 11/12/2019, 

cujo teor abaixo colaciono. SENTENÇA: “Vistos. Severina Cosma 

Damasceno propôs a presente Ação de Divórcio em face de Sebastião 

Martins Damaceno, alegando que contraíram matrimônio em 17 de junho de 

1981, estando separados judicialmente desde 04 de outubro de 2010, cuja 
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inicial veio acompanhada da certidão de casamento averbada. Assim, 

considerando que já houve a separação judicial, recebo a presente como 

Ação de Conversão de Separação em Divórcio, simplesmente. É o breve 

relatório. D E C I D O. Com a alteração da Constituição da República pela 

Emenda 66/10, é possível julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito 

temporal para decretar o divórcio. Assim, nada poderá obstar a qualquer 

dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do outro, 

uma vez que se trata de direito potestativo, que pode ser exercido pela 

simples declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, 

de plano, motivo pelo qual, não há falar sequer em citação, ato totalmente 

inócuo, porque o ex-cônjuge não tem legitimidade para opor-se a que seja 

convertida a separação em divórcio. Se por acaso o requerido tenha 

alguma pretensão, que não o divórcio, poderá requerê-la em ação própria, 

sem qualquer prejuízo. Ante o exposto, e dispensada a manifestação do 

Ministério Público, por ausência de interesse de incapaz, julgo procedente 

o pedido. Em consequência, converto em divórcio a prévia separação 

judicial de Severina Cosma Damasceno e Sebastião Martins Damaceno. Ao 

pedido item “5”, tendo em vista que o requerido encontra-se em local 

incerto e não sabido, indefiro, até porque seria inócua porque trata-se de 

simples conversão de separação em divórcio, conforme já exposto. 

Considerando que à época, as partes não possuíam bens, conforme bem 

exposto na inicial que requereu a separação consensual, datada de 

04.10.2000 (id 26144018) e considerando que a partir da separação não 

mais se comunicam os bens, não há a necessidade de ofício ao cartório 

de registro de imóveis, motivo pelo qual, indefiro. Aliás, sequer existe no 

processo, comprovante de imóvel matriculado em nome da requerente, 

situação que afasta inclusive a possibilidade de deferir tal medida. O 

divórcio é direito potestativo das partes, o que autoriza o julgamento de 

plano, sendo assim, indefiro o pedido item 7. Com relação ao pedido item 

“10”, verifico que tal solicitação foi determinada na homologação da 

separação judicial – id. 26144018, motivo pelo qual, indefiro. Indefiro o 

pedido item “11”, pois se trata apenas de conversão de separação judicial 

em divórcio. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando que o 

requerido encontra-se em local incerto e não sabido, determino a sua 

intimação por EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, apenas para 

conhecimento, devendo constar a cópia da petição inicial e também desta 

sentença, para seu conhecimento. Com o transcurso do prazo da 

intimação por edital, certifique-se e ARQUIVE-SE o feito com a adoção das 

formalidades de praxe. Após, arquive-se, com as baixas pertinentes. P. I. 

C. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2019. Sergio Valério – Juiz de Direito”. 

RESSALVA: Decorrido o prazo do edital, os autos serão arquivados. 

Cuiabá - MT, 26 de março de 2020 Assinado Eletronicamente Gestora 

Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034556-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER KETLYN DA SILVA (REQUERENTE)

R. N. D. S. M. (REQUERENTE)

K. N. D. S. M. (REQUERENTE)

ONOFRA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente acerca dos documentos expedidos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036366-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELFINO DE SALES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca da 

petição de Id n. 30544240 (Cota Ministerial).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025224-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DE PAULA ALEIXO (REQUERENTE)

JAILSON ALEIXO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLVYN RIBEIRO DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026219-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS DE MEDEIROS MIRANDA (REQUERENTE)

LILIANE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINELLI OAB - MT8634/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK MONTEIRO MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo legal, querendo, manifestar-se quanto ao 

Estudo Psicossocial apresentado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034762-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. P. D. Q. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se 

acerca da petição de ID n. 29989423 (Cota Ministerial).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1040809-45.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

M. J. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. F. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGO WIEDTHEUPER OAB - MT27985/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009533-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. Z. M. (EXEQUENTE)

JEANNY ZIEBELL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MOURA MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009533-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: A. B. Z. M., JEANNY ZIEBELL 

EXECUTADO: SERGIO MOURA MENDES Vistos. Verifico que não há pedido 

de gratuidade de justiça, nem comprovante de pagamento das custas. 

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, sanando as irregularidades do processo, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011225-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. N. D. O. (EXEQUENTE)

M. V. N. D. O. (EXEQUENTE)

E. B. N. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENN FERNANDA NUNES BARROS OAB - 017.068.691-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011225-93.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: E. B. N. D. O., M. V. N. D. O., M. 

J. N. D. O. REPRESENTANTE: KARENN FERNANDA NUNES BARROS 

EXECUTADO: MICHAEL COSTA DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Eric 

Bruno Nunes de Oliveira, Marco Vinicius Nunes de Oliveira e Maria Júlia 

Nunes de Oliveira representados por Karenn Fernanda Nunes Barros em 

face de Michael Costa de Oliveira devidamente acompanhada do título 

executivo de id. 30200015. Desta forma, recebo a inicial nos termos do art. 

528 do Código de Processo Civil. Proceda-se a citação do executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que 

está atualizada até o mês de março/2020 (id. 30200010), mais as parcelas 

que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar 

que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o 

pagamento apenas do valor da memória de cálculo, desacompanhado do 

comprovante das parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação 

da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito 

executado. Expeça-se carta precatória. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040839-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUIZA DA CRUZ SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR ANTONIO PROENCA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040839-80.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCIA LUIZA DA CRUZ 

SILVA EXECUTADO: SILMAR ANTONIO PROENCA DE JESUS Vistos. 

Acolho os autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Clara Proença da 

Silva e Clariça Proença da Silva, representadas por Marcia Luiza da Cruz 

Silva em face de Silmar Antônio Proença de Jesus. Nos termos do art. 523 

do novo Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito apresentado 

na planilha de id. 24023323, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, 

o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique 

bens à penhora ou postule o que entender de direito. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040829-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA APARECIDA CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040829-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELIZANGELA APARECIDA 

CARDOSO EXECUTADO: IVANDRO MANOEL DE OLIVEIRA Vistos. Acolho 

os autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Eduardo Cardoso, 

representado por Elizangela Aparecida Cardoso em face de Ivandro 

Manoel de Oliveira. Desta forma, recebo a inicial nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil. Proceda-se a citação do executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que 

está atualizada até o mês de setembro/2019 (id. 24021373), mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento 

que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1031281-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS PERES LIMA OAB - MT7126/B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MS11866-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da petição de ID n. 29915588.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039760-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. S. D. S. (REU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1061471-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EMMANUEL ARRUDA CORREA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERREIRA DE MORAES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1061471-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SERGIO EMMANUEL ARRUDA 

CORREA DIAS EXECUTADO: BRUNA FERREIRA DE MORAES DIAS Vistos. 

Acolho os autos na forma declinada. Inicialmente, verifico que com relação 

ao pedido de gratuidade processual, não consta nos autos a declaração 

de hipossuficiência do autor. Ademais, verifico que a exequente propôs a 

execução pelo rito da prisão (art. 528, CPC), contudo, a planilha 

apresentada não corresponde ao rito escolhido (março/2019 a 

dezembro/2019). Vejamos, em que pese a inicial estar fundamentada no 

art. 528 do CPC, é entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive já 

sumulado (Súmula 309 do STJ), que a execução pelo rito do art. 528 do 

Código de Processo Civil, somente é possível em relação aos três últimos 

meses em atraso, na data da propositura da ação, seguidos das que se 

vencerem no curso do processo. As demais deverão ser objeto de outra 

execução, pelo rito a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil. 

O débito informado na inicial não pode ser executado com suporte no art. 

528, em razão da limitação estabelecida no parágrafo 7º, do citado artigo. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para emendar a inicial, juntando aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, declaração de hipossuficiência e 

planilha de cálculo detalhada e atualizada (mês/ano), dos três meses 

imediatamente anteriores à data da propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial. As que se vencerem no curso do processo, são 

automaticamente incluídas (CPC, art. 528, § 7º). As prestações anteriores 

devem ser objeto de outro processo de execução, por incompatibilidade 

de ritos (CPC, art. 780). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011321-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1011321-11.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de Ação de Autorização Judicial proposta por 

Luciana Conceição Silva, para fins de levantamento e saque dos valores 

depositados em conta vinculada ao Banco Bradesco, de titularidade do 

seu falecido filho, Rafael Victor Silva Santos. Não conheço do documento 

denominado renúncia, firmado pelo genitor do de cujus, porque não está 

revestido da formalidade legal, pois somente pode ocorrer mediante 

escritura pública ou por termo nos autos do processo. Além disso, a 

renúncia em favor de alguém não existe. Para direcionar a alguém, 

primeiro é preciso aceitar; ninguém direciona a alguém, algo que não 

possui. Se assim o fizer, já não se trata de renúncia, mas sim de cessão 

de direitos hereditários, para o que a lei civil exige escritura pública. No 

caso presente, como o pretenso renunciante é co-herdeiro com sua 

esposa, a renúncia a beneficia diretamente, pois são herdeiros únicos. O 

renunciante deverá, portanto, comparecer à Secretaria desta Vara para 

firmar o termo de renúncia, em obediência à forma legal, assim que 

retornar a normalidade do expediente forense externo; ou figurar também 

no polo ativo como requerente. Caso não compareça, ou não seja 

emendada a inicial, serão liberados à requerente apenas 50% (cinquenta 

por cento) dos valores existentes. Expeça-se ofício ao Banco Bradesco, 

solicitando informações sobre a existência de saldo e outros valores, 

sejam em aplicações financeiras ou em conta corrente, em nome do de 

cujus Rafael Victor Silva Santos. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0022059-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAMOS FIGUEIREDO MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT6656-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0022059-51.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: AMARILIO FERREIRA MENDES Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: MARIA RAMOS FIGUEIREDO MENDES 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante da equerida 

para manifestar sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025038-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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E. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA OAB - MT19547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1025038-61.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ELENILZA ARNALDO DA SILVA Endereço: RUA 

SEIS, 00, 00, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-030 REQUERIDO: 

Nome: FRANCINALDO MARTINS DE ARAUJO Endereço: RUA SEIS, PEDRA 

90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-030 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor de que os autos encontra aguardando resposta de oficio conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 27 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020187-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. R. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA REZENDE ABREU OAB - 592.726.601-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR AUGUSTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1020187-76.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Intime-se o Executado, através de 

seu d. patrono, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste/tome 

conhecimento sobre o demonstrativo de débito atualizado apresentado 

pela Exequente no Id n. 30667448. Após, oportunize-se a manifestação da 

parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, através de seu d. Defensor. 

Em seguida, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047592-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. B. D. C. (AUTOR(A))

MICHELA DE LIMA BONFIM VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE DA CRUZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1047592-53.2019.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Cautelar Vistos, etc... Considerando os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), o âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para a data 02/06/2020 às 15:30 horas, mantendo-se 

inalteradas as determinações contidas na decisão de Id. 26772271 que 

deferiu, em parte, o pedido, para majorar o valor dos alimentos, 

providenciando-se a Gestora, a expedição do necessário para a devida 

intimação/citação das partes e realização da audiência. Ás providências.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0043640-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYLENNE BOMFIM FREIRE HERANI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CLAUDINEI RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JULIA BOMFIM FREIRE RODRIGUES PEREIRA (HERDEIRO)

EDUARDO BOMFIM FREIRE RODRIGUES PEREIRA (HERDEIRO)

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994-B (ADVOGADO(A))

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0043640-59.2014.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Não obstante a suspensão deste processo, em 

razão de incidente de Habilitzação de Crédito e Ação de Sonegados, 

Processo n. 0010861-12.2018.8.11.0041, observa-se dos autos, visando 

agiliar a resolução do processo, deferido por este Juízo, diante da 

noticiada urgência, art. 314 do CPC, e, inclusive por se tratar de questão 

de interesse direto do espólio “o pedido de informações solicitadas às fls. 

1259, “a”, agilizando esta pretensão, fixando o prazo de cinco dias para 

resposta a este juízo, sob as penas da lei. Assim determino, até mesmo 

para se oportunizar/agilizar a defesa de eventual direito, sendo, portanto, 

questão relevante e urgente. De resto, permanecerá o processo 

suspenso, tendo em vista a Ação de Sonegados, código 1310086, fls. 

1247.” Assim sendo, e, considerando o certificado/esclarecido no Id 

26527758, quanto ao cumprimento do determinado por este Juízo, 

intime-se inventariante e demais interessados/herdeiros para que tomem 

ciência, oportunizando manifestação no prazo de dez dias, e, em seguida, 

voltem estes conclusos juntamente como os demais processos/incidentes 

associados, para análise. Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1057922-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE PAULA SANTANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1057922-12.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de união estável, com pedido de partilha de 

bens e alimentos Vistos, etc... Considerando os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para a data 29/05/2020 às 16:00 
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horas, mantendo-se inalteradas as determinações contidas na decisão Id. 

27483163 que arbitrou alimentos provisórios, providenciando-se a 

Gestora, a expedição do necessário para a devida intimação/citação das 

partes e realização da audiência. Ás providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026296-41.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE DIAS MOURA GAIVA (AUTOR(A))

JACQUELLINE DA SILVA DAMASCENO (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS DAMASCENO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0026296-41.2009.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando o argumentado e postulado no Id 

28791383, com pretensão de homologação do plano de partilha, 

primeiramente, até para que não se cogite de nulidade, informe/esclareça 

a Secretaria judicial, se fora cumprido na íntegra o determinado por este 

Juízo no Id 23450366 - Pág. 1: “Após, cumprida a determinação supra, 

oportunize-se a manifestação das partes, inventariante/herdeiros e 

companheira do de cujus, no prazo de dez dias...” Em seguida, 

certificando quanto a eventual inércia e/ou providenciado o que mais 

necessário, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto 

ao julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013751-31.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA BATISTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUZIRLENE ALVES DE ASSUNCAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GUILHERME NUNES DE ASSUNCAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AMERICO DE ASSUNCAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0013751-31.2012.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando a manifestação ministerial de Id 

29122304 e o que mais consta dos autos, objetivando esgotar a tentativa 

de viabilizar o prosseguimento deste processo, intimem-se os herdeiros 

Wilson Nunes Assunção e Luzirlene Alves Assunção, inclusive por edital 

se necessário, a fim de que manifestem interesse no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos 

por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes, 

e, ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo 

as intimações pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela 

Defensoria Pública. Às providências e voltem conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014118-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PIVA MOURATO OAB - MT12504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1014118-57.2020.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c pedido de Curatela. Vistos, etc... Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de Curatela movida por Isabel 

Cristina Malheiros em face de Wilson Malheiros, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha do Requerido, o qual é 

idoso (83 anos) e foi diagnosticado com AVC´s de repetição e demência 

vascular (CID I 64.9 / G30.0), necessitando de cuidados e proteção de 

familiares. Pede a Requerente, em sede de tutela de urgência, 

liminarmente, a concessão da curatela provisória a fim de que seja 

nomeada a Requerente para que exerça o papel de Curadora. Instruiu o 

pedido com documentos. Relatei. Fundamento e Decido. Considerando os 

fatos alegados, apoiados na prova documental juntada com a inicial, em 

especial, declaração médica acostada sob o Id n. 30723907; 

Considerando, mormente a necessidade de amparar o Interditando material 

e socialmente, estando este juiz convencido da probabilidade lógica do 

direito do Interditando, uma vez confrontada as alegações e as provas 

disponíveis nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no 

artigo 300 e 749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida, para o fim de nomear, desde 

logo, a Sra. Isabel Cristina Malheiros como Curadora Provisória de seu pai 

Wilson Malheiros, para os fins de representa-lo ou assisti-lo em todos os 

atos da sua vida civil, ficando referida Curadora Provisória nomeada como 

depositária fiel dos valores recebidos ou a receber, inclusive para que 

possa representa-lo junto a quaisquer Órgãos e repartições Públicas 

Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, empresas públicas ou 

mistas, podendo abrir e movimentar contas bancárias, comprar alimentos, 

roupas, medicamentos, se necessário, etc. Ficando obrigada à prestação 

de contas quando instada a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC, e as respectivas sanções. Ficando, também 

terminantemente vedada a Curadora, a alienação e/ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, (valores), acaso 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo 

constar que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora de fazer empréstimo 

bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com autorização 

judicial. Considerando que o Interditando é idoso, com quadro motor grave 

com hemiparesia a direito, baixa visual importante, necessitando de 

fisioterapia diária, devido à gravidade da lesão. Além disso, apresenta 

importante declínio cognitivo, estando dependente dos familiares para 

alimentação e subsistência, em uso de cadeira de rodas, conforme 

informado no atestado médico de id n. 30723907, substituo o ato de 

entrevista por este juiz, pela realização de um estudo social pela equipe 

técnica deste Juízo, que deverá descrever minuciosamente acerca da 

vida do Interditando, negócios, bens, vontades, preferências, laços 

familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário para 

convencimento quanto a capacidade do Interditando para praticar atos da 

vida civil, bem como da Requerente em ser sua Curadora. O laudo deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cite-se o Interditando 

sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias, dispensando, por ora, a entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de 

Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará 

citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está 

impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça descreverá e 

certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os termos do art. 

752, § 2º do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das pessoas 

nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no processo, fica 
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desde já nomeado como Curador Especial o d. Defensor Público Dr. José 

Naaman Khouri a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. No 

mais, considerando que encerrou o convênio firmado entre o Poder 

Judiciário deste Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT 

(Ofício circular n. 7/2019 – GG), não sendo possível, por ora a 

disponibilização de médico(a) psiquiatra para atender a demanda de 

Exames Psiquiátricos e elaboração de laudos técnicos para subsidiar as 

decisões/sentenças junto aos processos de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá/MT, 

aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias uma solução para o 

caso. Decorrido este prazo, certifique-se e conclusos para deliberação ou 

decisão. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes 

autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial 

de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de 

Processo Civil, levando em conta que as ações de competência desta 

Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Ciência a representante do Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1041336-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RODRIGUES PEREIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1041336-94.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Compulsando os autos verifico que 

fora determinado por este Juízo que o habilitante comprovasse o 

pagamento das custas/taxas, Id 24117823. Diantes desta determinação o 

habilitante manifestou no Id 24494015, reiterando pedido de justiça 

gratuita, todavia, sem a mínima demonstração/comprovação da 

incapacidade financeira, desta forma, fica mantida a determinação de 

pagamento das custas/taxas, com o indeferimento da justiça gratuita, 

mesmo porque, no caso, o habilitante se trata de advogado militante. Neste 

sentido, aliás: “...AGRAVO INTERNO PROPOSTO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - DECISÃO 

QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza deve 

guardar um mínimo de razoabilidade, devendo o declarante comprovar a 

a legada condição de h ipossuf ic iência. ”  (TJMT -  N. U 

1007056-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 04/12/2019). “A simples declaração de 

hipossuficiência financeira não é suficiente para concessão do benefício 

da gratuidade da justiça à pessoa física, exigindo-se a comprovação do 

estado de miserabilidade, a partir de uma interpretação sistemática do 

ordenamento jurídico, na forma do art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e 

no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF. - Ausentes os elementos que demonstrem 

a hipossuficiência da parte, deve ser mantida a revogação da gratuidade 

judiciária. “ (TJMG - Apelação Cível 1.0363.18.004210-5/001, julgamento 

em 10/03/2020) Assim sendo, intime-se o habilitante para que comprove o 

pagamento das custas/taxas no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Se cumprida esta determinação, em seguida, nos 

termos do artigo 642 e segs. do CPC, cientifiquem/intimem os 

herdeiros/inventariante, para manifestarem sobre o pedido de habilitação 

de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se inclusive o artigo 

690, parágrafo único do Código de Processo Civil. Às providências, e, 

voltem os autos conclusos para análise, depois de cumprido o 

determinado nestes e nos autos principais, Processo n. 0043640- 

59.2014.8.11.0041. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010422-45.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (AUTOR(A))

PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (AUTOR(A))

FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT8303-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0010422-45.2011.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Analisando os autos observa-se, conforme já 

consignado no Id 23486609, este processo redistribuído/proveniente da 

antiga Terceira Vara de Família e Sucessões, fora suspenso pelo e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por causa da existência de outras 

questões relacionadas a processo prejudiciais, pendentes de resolução. 

O inventariante, intimado manifestou no Id 28579985, 

informando/esclarecendo que “a decisão liminar proferida nos autos da 

Ação Rescisória (TJMT) ainda vigora, tendo em vista que a até a presente 

data não houve o transito em julgado do incidente de impugnação ao valor 

da causa, razão pela qual deve se manter suspenso o presente feito.” 

Assim sendo, ressalvada manifestação da parte interessada em outro 

sentido, aguarde-se suspenso pelo prazo de um ano, eventual notícia 

quanto à possibilidade de regular prosseguimento deste processo. Se 

decorrido o prazo, sem nenhuma manifestação, intime-se inventariante 

para que esclareça a situação relacionada à resolução do efeito 

suspensivo, no prazo de dez dias, e, em seguida, voltem conclusos para. 

Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0001892-57.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDENIR VIEIRA DE SOUZA (INVENTARIANTE)

PEDRO TARCISO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MELO FORT OAB - MT10664-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE WILSON BARBOSA (REQUERIDO)

JOSE LAVAQUI SOBRINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT12336/O-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT12336/O-O (ADVOGADO(A))

DIVINO EUSTAQUIO BARBOSA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0001892-57.2008.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Antes de tudo, oportuno consignar conforme 

acordado, nos autos de incidente de Remoção de Inventariante, Id 

29061688-Pág. 3, foi nomeado "em substituição a inventariante Hedenir 

Vieira de Souza, o senhor Pedro Tarcisio Barbosa, o qual prestará 

compromisso de bem e fielmente desenvolver a atividade que lhe é 

confiada". Desta forma, deverá ser observado/providenciado o que mais 

necessário, conforme postulado no Id 29061685, quanto a alteração da 

representação processual do espólio, Id 29061688-Pág. 3. Outrossim, o 
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pedido de dilação de prazo, Id 29061685, já foi deferido por este Juízo nos 

autos do incidente de Remoção de Inventariante, Processo n. 

0006666-52.2016.8.11.0041, pelo prazo de vinte dias, para 

possibilitar/viabilizar as demais providências, mormente relacionadas a 

apresentação do plano de partilha para análise quanto a homologação. Se 

decorrido o referido prazo sem manifestação intime-se a 

inventariante/herdeiros, pessoalmente ou por edital, se necessário, para 

manifestar(em) interesse no processo em cinco dias, em observância do 

determinado nos autos por este Juízo. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade 

com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações 

serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu) e testemunhas, 

quando o for o caso, arroladas pela Defensoria Pública. Às providências e 

voltem os processos conclusos, oportunamente, para análise quanto ao 

julgamento/homologação. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0031118-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LEANDRO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0031118-29.2016.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ CARLOS MARTINS, 

LUCAS DE SOUZA MARTINS REQUERIDO: FERNANDO LEANDRO 

GONCALVES Vistos etc. Intime-se 0 requerente na pessoa de seu 

patrono, via DJE, para manifestar em relação ao prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação do patrono, 

certifique-se senhor gestor. Após, determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1048724-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono o feito com intimação da parte autora para tenha ciência 

da audiência redesignada para o dia 01/06/2020, às 13:30 horas, bem 

como, que apresente impugnação à contestação e documentos juntados 

no ID 29489049. CUIABÁ, 27 de março de 2020. MIRELLA JENNIFFER DE 

SIQUEIRA EUGENIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037724-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

recolher as custas processuais referente a diligência do oficial de justiça, 

nos termos da decisão ID. 30537580. CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0020716-98.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0020716-98.2007.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE VIEIRA REQUERIDO: 

ANA LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Diante da impossibilidade da 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito conforme 

certidão do Id nº 24887958 Pg 03, realizou-se a intimação via edital (Id nº 

24887958, Pg 05), sendo certificando pelo Senhor Gestor Judicial Id nº 

3056295, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito. Assim sendo, 

entendo que os autos deverão ser extinto. POSTO ISSO e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 485, III, § 1º do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito. Sem custas por 

tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010908-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1010908-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANTONIO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de DIVÓRCIO LITIGIOSO (id. 5917334) interposto por 

JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI DE OLIVEURA, representando também os 

interesses dos seus filhos menores, em face de ANTONIO ROBERTO 

SANTOS DE OLIVEIRA. As partes formularam acordo em relação a divisão 

patrimonial e pagamento de dívidas, requerendo a procedencia do pedido e 

a homologação do divórcio do casal ( Id.29983166), e a consequente 

expedição de mandado de Averbação ao Cartório de Registro Cível onde 
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ocorreu a celebração do casamento, informando a autora que voltará a 

usar o nome de solteira: JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI. No mais, informam 

que o presente feito irá continuar tramitando quanto a Guarda 

Compartilhada, visitas e alimentos, a favor da filha menor. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Cuida-se de DIVÓRCIO LITIGIOSO (id. 5917334) interposto por 

JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI DE OLIVEURA, representando também os 

interesses dos seus filhos menores, em face de ANTONIO ROBERTO 

SANTOS DE OLIVEIRA. Pugnam os requerentes pelo decreto do Divórcio, 

bem como acordam sobre divisão patrimonial e dívidas. A requerente 

pugna no sentido de continuar a usar o nome de solteira: JUCIELEN DA 

SILVA GISLOTTI.. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO por SENTENÇA (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

conforme os termos mencionados na petição (ID n.º 29983166) em relação 

a divisão patrimonial; e, em consequência DECRETO O DIVÓRCIO DOS 

REQUERENTES, extinguindo a presente com resolução do mérito. Expeça – 

se necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de 

Casamento de ID. 5917440. O presente feito continuará tramitando em 

relação ao pleito relativo à Guarda, visitas e pensão alimentícia a favor da 

menor. O pedido de execução de alimentos ( Id. 1367075) deverá tramitar 

em apartado. Portanto, determino o seu desentranhamento e distribuição 

em processo autônomo de forma associada aos presentes autos. O 

mesmo em relação a Impugnação à Execução (Id. 16624659). Após, 

conclusos para decisão. As partes são legítimas, estão representadas 

nos autos, não há preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, 

do CPC[1], fixo como ponto controvertido: o quantum referente à pensão 

alimentícia e fixação do exercício da Guarda e termos de visitas, pelo que 

dou o feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27/05/2020, às 13:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 

o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 

de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o 

Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para 

homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a 

que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes 

e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou 

de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja 

feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o 

caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz 

fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes 

devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 

6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá 

limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da 

causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto 

no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua 

realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo 

de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas 

conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o 

e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II 

- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.
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A. R. S. D. O. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1010908-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANTONIO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de DIVÓRCIO LITIGIOSO (id. 5917334) interposto por 

JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI DE OLIVEURA, representando também os 

interesses dos seus filhos menores, em face de ANTONIO ROBERTO 

SANTOS DE OLIVEIRA. As partes formularam acordo em relação a divisão 

patrimonial e pagamento de dívidas, requerendo a procedencia do pedido e 

a homologação do divórcio do casal ( Id.29983166), e a consequente 

expedição de mandado de Averbação ao Cartório de Registro Cível onde 

ocorreu a celebração do casamento, informando a autora que voltará a 

usar o nome de solteira: JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI. No mais, informam 

que o presente feito irá continuar tramitando quanto a Guarda 

Compartilhada, visitas e alimentos, a favor da filha menor. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Cuida-se de DIVÓRCIO LITIGIOSO (id. 5917334) interposto por 

JUCIELEN DA SILVA GISLOTTI DE OLIVEURA, representando também os 

interesses dos seus filhos menores, em face de ANTONIO ROBERTO 

SANTOS DE OLIVEIRA. Pugnam os requerentes pelo decreto do Divórcio, 

bem como acordam sobre divisão patrimonial e dívidas. A requerente 

pugna no sentido de continuar a usar o nome de solteira: JUCIELEN DA 

SILVA GISLOTTI.. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO por SENTENÇA (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

conforme os termos mencionados na petição (ID n.º 29983166) em relação 

a divisão patrimonial; e, em consequência DECRETO O DIVÓRCIO DOS 

REQUERENTES, extinguindo a presente com resolução do mérito. Expeça – 

se necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de 

Casamento de ID. 5917440. O presente feito continuará tramitando em 

relação ao pleito relativo à Guarda, visitas e pensão alimentícia a favor da 

menor. O pedido de execução de alimentos ( Id. 1367075) deverá tramitar 

em apartado. Portanto, determino o seu desentranhamento e distribuição 

em processo autônomo de forma associada aos presentes autos. O 

mesmo em relação a Impugnação à Execução (Id. 16624659). Após, 

conclusos para decisão. As partes são legítimas, estão representadas 

nos autos, não há preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, 

do CPC[1], fixo como ponto controvertido: o quantum referente à pensão 

alimentícia e fixação do exercício da Guarda e termos de visitas, pelo que 

dou o feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27/05/2020, às 13:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 

o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 

de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o 

Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para 

homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a 

que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes 

e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou 

de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja 

feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o 
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caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz 

fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes 

devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 

6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá 

limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da 

causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto 

no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua 

realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo 

de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas 

conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o 

e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II 

- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009304-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/08/2017 ÀS 14:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.
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NEUZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1009304-07.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HIPOLITO GREGORIO DA 

SILVA REQUERIDO: NEUZA RIBEIRO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO (Id. 5777119) interposta por HIPÓLITO 

GREGORIO DA SILVA em desfavor de NEUZA RIBEIRA DA SILVA, 

alegando que estão separados de fato há anos. No mais, informa ainda 

que do relacionamento advieram 03 (três) filhos, hoje maiores e capazes; 

e, durante a constância do matrimonio adquiriram um único imóvel, que 

sugere que fique para os filhos. Devidamente citada (id. 9404991) a 

requerida não contestou a presente lide, conforme certidão (Id. 

11530811). Em audiência de tentativa de conciliação (Id. 9501442) a parte 

requerida concordou com o pedido de Divórcio e que voltasse a usar o 

nome de solteira, tendo o referido pleito sido deferido, determinando – se a 

expedição do competente Mandado de Averbação ao Cartório de Registro 

Civil. Naquela ocasião ficou determinado que o feito continuaria tramitando 

em relação a divisão patrimonial e alimentos para a requerida. Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação pode ser julgada de 

plano uma vez que satisfeitas às exigências legais, observando ainda que 

a revelia não induza presunção absoluta de veracidade (CPC, art. 345, II), 

os fatos noticiados na exordial possuem verossimilhança. Pelo disposto no 

Artigo 345, IV do CPC verifico quanto a constituição patrimonial que as 

partes não trouxeram provas mínimas quanto a existência de um 

patrimônio. Portanto, não há como se deferir o pedido inicial para que o 

imóvel mencionado fosse destinado aos filhos maiores. Em relação aos 

Alimentos mencionados na audiência verifica – se que a requerida não 

apresentou qualquer pedido de condenação durante a tramitação na forma 

da lei e tão pouco interpôs em Contestação ocorrendo a preclusão. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, REJEITO a pretensão inicial por 

SENTENÇA (art. 487, I, do CPC) extinguindo a presente com resolução do 

mérito, em decorrência da inexistência de provas quanto a constituição de 

um patrimônio comum divisível, e, ainda deixando de analisar eventual 

pedido de fixação de alimentos a favor da requerida pela falta de pedido 

na forma da lei. Os demais pedidos em relação ao Decreto de Divórcio já 

foram deferidos em audiência de tentativa de conciliação, o qual ratifico 

neste momento por Sentença (Art. 487, III do CPC), Condeno o requerente 

em honorários de sucumbência na importância de 10% do valor da causa, 

e, nas custas processuais; que ficam suspensas, por ser beneficiário da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Artigo 98, §3º do CPC. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe, procedendo-se as anotações e baixas necessárias. P..I.C. Cuiabá, 

26 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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NEUZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1009304-07.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HIPOLITO GREGORIO DA 

SILVA REQUERIDO: NEUZA RIBEIRO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO (Id. 5777119) interposta por HIPÓLITO 

GREGORIO DA SILVA em desfavor de NEUZA RIBEIRA DA SILVA, 

alegando que estão separados de fato há anos. No mais, informa ainda 

que do relacionamento advieram 03 (três) filhos, hoje maiores e capazes; 

e, durante a constância do matrimonio adquiriram um único imóvel, que 

sugere que fique para os filhos. Devidamente citada (id. 9404991) a 

requerida não contestou a presente lide, conforme certidão (Id. 

11530811). Em audiência de tentativa de conciliação (Id. 9501442) a parte 

requerida concordou com o pedido de Divórcio e que voltasse a usar o 

nome de solteira, tendo o referido pleito sido deferido, determinando – se a 

expedição do competente Mandado de Averbação ao Cartório de Registro 

Civil. Naquela ocasião ficou determinado que o feito continuaria tramitando 

em relação a divisão patrimonial e alimentos para a requerida. Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação pode ser julgada de 

plano uma vez que satisfeitas às exigências legais, observando ainda que 

a revelia não induza presunção absoluta de veracidade (CPC, art. 345, II), 

os fatos noticiados na exordial possuem verossimilhança. Pelo disposto no 

Artigo 345, IV do CPC verifico quanto a constituição patrimonial que as 

partes não trouxeram provas mínimas quanto a existência de um 

patrimônio. Portanto, não há como se deferir o pedido inicial para que o 

imóvel mencionado fosse destinado aos filhos maiores. Em relação aos 

Alimentos mencionados na audiência verifica – se que a requerida não 

apresentou qualquer pedido de condenação durante a tramitação na forma 

da lei e tão pouco interpôs em Contestação ocorrendo a preclusão. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, REJEITO a pretensão inicial por 

SENTENÇA (art. 487, I, do CPC) extinguindo a presente com resolução do 

mérito, em decorrência da inexistência de provas quanto a constituição de 

um patrimônio comum divisível, e, ainda deixando de analisar eventual 

pedido de fixação de alimentos a favor da requerida pela falta de pedido 

na forma da lei. Os demais pedidos em relação ao Decreto de Divórcio já 

foram deferidos em audiência de tentativa de conciliação, o qual ratifico 

neste momento por Sentença (Art. 487, III do CPC), Condeno o requerente 

em honorários de sucumbência na importância de 10% do valor da causa, 

e, nas custas processuais; que ficam suspensas, por ser beneficiário da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Artigo 98, §3º do CPC. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe, procedendo-se as anotações e baixas necessárias. P..I.C. Cuiabá, 

26 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Vistos, etc. Resigno audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 21/05/2020, às 13:30 horas. Cite-se a requerida, por 

mandado no endereço informado pelo requerente ( id. 20190142), e, em 

relação ao requerido determino a pesquisa do seu endereço no sistema 

INFOSEG. Obtido o endereço do requerido na diligência determino a sua 

intimação Intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034210-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. D. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - 002.870.561-04 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034210-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RAFHAEL VICTOR DE ALMEIDA 

AMORIM REU: KARLA CAROLINA BARAO MANZANO PROCURADOR: 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART Vistos, etc. Intime- se a parte autora 

para que junte a documentação solicitada pelo Ministério Público ( id. 

1315383), no prazo de 10 ( dez ) dias. Decorrido o prazo certifique - se e 

encaminhe - se os autos ao Ministério Público. Cumpra - se. CUIABÁ, 23 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034042-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. S. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1034042-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): KARIN KAROLINE PEREIRA 

FIGUEIRA REU: FABIO JUNIOR DA SILVA NUNES Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃ DE UNIÃO 

ESTÁVEL ajuizada por KARIN KAROLINE PEREIRA FIGUEIRA EM FACE DE 

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA NUNES. Durante a tramitação processual, em 

audiência (ID n.º 11959243), as parte entabularam acordo sobre a 

constituição e dissolução da união estável, guarda, alimentos e visitas. 

Sendo que o processo continuou tramitando tão somente quanto a divisão 

patrimonial. Posterirormente, informaram que realizaram acordo 

extrajudicial sobre a alienação do único imóvel que constituiu o patrimônio 

dos conviventes ( id. 12492739), pugnando pela homologação do acordo e 

extinção do feito. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID n.º 

12492739 por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito. Sem custas. Não 

havendo litígio após a audiência anteriormente realizada indefiro o pedido 

de arbitramento de honorários sucumbenciai P.I.C. Cuiabá-MT, 23 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031106-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - 878.207.301-53 (PROCURADOR)

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - 580.980.701-15 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por 

FABIANA LOBO PEREIRA LEITA, em desfavor de CÉSAR BARROS ROCHA 

( Id. 20109545). Devidamente citado e intimado (d. 27949363) o executado 

apresentou justificativa ( Id. 28039600), juntando documentos 

mencionando que cumpriu com a obrigação fixada na Sentença. A parte 

requerente informou quanto a quitação do débito (Id. 29128895). Diante da 

confirmação pela parte requerente quanto a quitação do débito 

exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC; fazendo-o por SENTENÇA, nos termos do artigo 925 do 

CPC. Sem custas. Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 26 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031106-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - 878.207.301-53 (PROCURADOR)

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - 580.980.701-15 
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(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por 

FABIANA LOBO PEREIRA LEITA, em desfavor de CÉSAR BARROS ROCHA 

( Id. 20109545). Devidamente citado e intimado (d. 27949363) o executado 

apresentou justificativa ( Id. 28039600), juntando documentos 

mencionando que cumpriu com a obrigação fixada na Sentença. A parte 

requerente informou quanto a quitação do débito (Id. 29128895). Diante da 

confirmação pela parte requerente quanto a quitação do débito 

exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC; fazendo-o por SENTENÇA, nos termos do artigo 925 do 

CPC. Sem custas. Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 26 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031106-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - 878.207.301-53 (PROCURADOR)

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - 580.980.701-15 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por 

FABIANA LOBO PEREIRA LEITA, em desfavor de CÉSAR BARROS ROCHA 

( Id. 20109545). Devidamente citado e intimado (d. 27949363) o executado 

apresentou justificativa ( Id. 28039600), juntando documentos 

mencionando que cumpriu com a obrigação fixada na Sentença. A parte 

requerente informou quanto a quitação do débito (Id. 29128895). Diante da 

confirmação pela parte requerente quanto a quitação do débito 

exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC; fazendo-o por SENTENÇA, nos termos do artigo 925 do 

CPC. Sem custas. Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 26 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012327-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. (REU)

I. M. (REU)

I. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA PATRICIA PREQUE MOURA DE OLIVEIRA OAB - PE24133 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012327-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROSILEY APARECIDA DE 

CAMPOS REU: IVO MARTINS, IVANIA MARTINS, ITALO MARTINS Vistos, 

etc. Intime - se ambas as partes para que se manifestem no prazo de 15( 

quinze) dias, nos termos do Artigo 120 do CPC, quanto ao pedido de 

intervenção da Sra. Maria das Dores Martins como Assistente 

Litisconsorcial do requerido. Decorrido o prazo certifique - se e venham 

conclusos para decisão. Cumpra - se. Cuiabá, 27 de março de 2.020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012327-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. (REU)

I. M. (REU)

I. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA PATRICIA PREQUE MOURA DE OLIVEIRA OAB - PE24133 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012327-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROSILEY APARECIDA DE 

CAMPOS REU: IVO MARTINS, IVANIA MARTINS, ITALO MARTINS Vistos, 

etc. Intime - se ambas as partes para que se manifestem no prazo de 15( 

quinze) dias, nos termos do Artigo 120 do CPC, quanto ao pedido de 

intervenção da Sra. Maria das Dores Martins como Assistente 

Litisconsorcial do requerido. Decorrido o prazo certifique - se e venham 

conclusos para decisão. Cumpra - se. Cuiabá, 27 de março de 2.020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012327-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. (REU)

I. M. (REU)

I. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA PATRICIA PREQUE MOURA DE OLIVEIRA OAB - PE24133 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012327-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROSILEY APARECIDA DE 

CAMPOS REU: IVO MARTINS, IVANIA MARTINS, ITALO MARTINS Vistos, 

etc. Intime - se ambas as partes para que se manifestem no prazo de 15( 

quinze) dias, nos termos do Artigo 120 do CPC, quanto ao pedido de 

intervenção da Sra. Maria das Dores Martins como Assistente 

Litisconsorcial do requerido. Decorrido o prazo certifique - se e venham 

conclusos para decisão. Cumpra - se. Cuiabá, 27 de março de 2.020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018764-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE TELES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ROSIEL BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE TELES DE ARAUJO (REQUERIDO)

ROSIEL BASTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018764-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSIEL BASTOS, TATIANE 

TELES DE ARAUJO REQUERIDO: ROSIEL BASTOS, TATIANE TELES DE 

ARAUJO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃ DE UNIÃO ESTÁVEL (Id. 8141888) 

ajuizada por ROSIEL BASTOS e TATIANE TELES DE ARAÚJO; pugnando 

pelo reconhecimento do período de convivência compreendido entre 

agosto de 2009 e com término em 06 de junho de 2.017, data do termo de 

acordo extrajudicial de pagamento de alimentos para a requerente, além do 

decreto da sua dissolução na referida data. Informam que da relação 

adveio um filho menor: GUSTAVO MIGUEL TELES BASTOS, tendo os 

mesmos acordado sobre o exercício da Guarda Compartilhada, visitas do 

genitor ao infante que continuará residindo com a genitora; e, alimentos a 

serem pagos pelo pai ao menor para sua subsistência, na forma 

acordada. Por fim, informam que não constituíram patrimônio comum 

divisível. O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento ao 

pleiteado na exordial pelos requerentes, com base no disposto pelo inciso 

I, do artigo 487 do CPC, mediante a decretação da extinção do feito, com 

julgamento do mérito ( Id. 16622111) Pelo exposto e o que mais dos autos 

consta, HOMOLOGO por SENTENÇA (art. 487, III, “b”, NCPC) para o acordo 

realizado entre as partes em relação a divisão patrimonial , Guarda 

Compartilhada, Visitas e Alimentos fixados em relação ao filho menor; e, 

ainda RECONHECER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL entre as partes: 

ROSIEL BASTOS e TATIANE TELES DE ARAÚJO no período compreendido 

período de convivência compreendido entre agosto de 2009 e com término 

em 06 de junho de 2.017, data do termo de acordo extrajudicial de 

pagamento de alimentos para a requerente, DECLARANDO A SUA 

DISSOLUÇÃO NA REFERIDA DATA. Sem custas. Trânsitado em Julgado 

arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027638-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA OAB - MT19547-O 

(ADVOGADO(A))

KELLY MESQUITA TORRES OAB - MT28802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

30122135, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037146-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA INGRID PACHECO DA COSTA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO PACHECO DA COSTA (REQUERENTE)

EDNA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

M. E. M. C. (REQUERENTE)

A. V. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT11520-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037146-25.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, impulsiono os autos para 

intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte REQUERENTE a fim de imprimir o 

respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte 

interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048592-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

JESSIKA ROSANE DE ARRUDA ABREU OAB - 029.357.561-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1048592-88.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30748608 - "VISTOS, ETC. Ciente da decisão de ID. 26296865. Por 

conseguinte, analisando os autos, verifico que a peça inicial não foi 

instruída com os documentos essenciais para o processamento da 

demanda, porquanto, depreende-se da certidão de óbito da extinta, 

encartado no ID. 21742987, que a falecida deixou bens a inventariar e 

filhos. Em decorrência, considerando não foram habilitados os demais 

filhos da falecida no polo ativo da presente demanda, como também existe 

termo de renúncia aos valores pleiteados pela interessada, imperativo que 

seja emendada à inicial para a devida regularização da situação apontada. 

Constato, ainda, que a extinta deixou bens a inventariar, portanto, torna-se 

imperioso que seja aportado ao feito documentos que demonstrem a 

inexistência de bens a partilhar, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da 

presente. Destarte, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam 

sanados os defeitos acima mencionados, sob as penas da lei. Intime-se. 

Às providências." Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061520-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE GUIMARAES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO DA SILVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

JANETE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

JOZENICE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

CATARINA COSTA DA SILVA (HERDEIRO)

GEIZE APARECIDA GUIMARAES CALAZANS DO NASCIMENTO 

(HERDEIRO)

MARILENE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061520-71.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, nada obstante a petição retro, para 

apresentar o endereço da Sra. Erotildes Vicente Rosa da Silva, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027946-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027946-57.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30718426 - "VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO 

DIRETO C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS, E PARTILHA DE BENS IMOVEIS E 

MOVEIS - C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, na qual, realizada 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera, ante a ausência de 

interesse em conciliar, ID. 24117728. O requerido, intimado em audiência 

para apresentar resposta no prazo legal, não apresentou contestação (ID 

25152456), razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do 

CPC/2015. Assim, não havendo preliminares ou outras questões 

processuais a serem apreciadas, dou o feito por saneado, nos termos do 

art. 357 do CPC/2015. A revelia do requerido autoriza o julgamento 

antecipado da lide (art. 355, II, do CPC), no entanto, nos termos do artigo 

348 do CPC, intime-se a parte autora, para informar se possui interesse na 

produção de outras provas, ocasião em que deverá se certificar de que 

encartara aos autos todos os documentos atinentes aos bens que 

pretende partilhar, assim como a possibilidade do requerido em arcar com 

a verba alimentar pretendida. Após, volvam-me conclusos para 

deliberação. Cumpra-se e intime-se. Às providências." Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0040295-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

M. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS OAB - MT6974-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0040295-17.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30707506 - "VISTOS, ETC. Considerando a planilha de cálculo 

apresentada no ID. 23925979, intime-se o executado para que efetue 

pagamento do débito alimentar atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de bloqueio de valores. Após, com o decurso do alusivo prazo, 

volvam-me, conclusos para análise dos pedidos formulados no 

supramencionado petitório. Ciência ao Ministério Público. Às providências." 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022517-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE SILVA SOUZA OAB - 006.012.361-30 (REPRESENTANTE)

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. L. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022517-12.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30098154 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na presente AÇÃO DE 

REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MILENA VITÓRIA SILVA DE ALMEIDA, 

representada por MICHELE SILVA SOUZA, em face de JONYHILTON 

AUGUSTO LEQUE DE ALMEIDA. Em decorrência, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito. Custas e despesas pela autora, assim como os 

honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% do valor 

revisional pretendido, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e 

baixas de estilo e arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público." 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007012-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS OAB - MT27694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007012-78.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30107160 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE PROVISÓRIOS COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ajuizada 

por PEDRO HENRYCK COSTA AMORIM e MARIA FERNANDA COSTA 

AMORIM, representados por sua genitora PAULA ADRIANA GALVÃO 

COSTA, em face de FABRICIO DE MOURA AMORIM para (1) FIXAR pensão 

alimentícia no valor equivalente a 60,12% do salário mínimo e (2) 

REGULAMENTAR o direito de visitas dos filhos em relação ao pai na forma 

descrita no corpo da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre a soma de 

12 (doze) parcelas da pensão alimentícia ora fixada. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique e arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 

27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008152-68.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARTINS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELY FATIMA DA SILVA CAMPOS E SOUZA (DE CUJUS) 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:
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BENEDITA SATURNINA DA SILVA CAMPOS (ESPÓLIO)

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 0008152-68.1999 VISTOS, ETC. Em análise dos autos, 

verifico que é imperativo chamar o feito à ordem. Isso, pois, vislumbro que, 

consoante decisão de ID. 23922863, o magistrado antecessor determinou 

o regular andamento do feito a fim de proceder com a transferência de 

propriedade ao inventariante da totalidade do bem deixado pela falecida, 

que corresponde a 50% (cinquenta pontos percentuais) do imóvel 

arrolado inicialmente, eis que a outra metade pertence à Sra. Eugênia 

Benedita. Todavia, a inventariada Joely Fátima adquiriu o imóvel antes de 

se casar com o Sr. Alcides (inventariante), de maneira que trata-se de 

bem particular da extinta, e o cônjuge supérstite será considerado 

herdeiro, e não meeiro. Nessa toada, considerando que a de cujus não 

deixou filhos, mas deixou a sua genitora, a Sra. Benedita, que habilitou-se 

nos autos como herdeira, nos termos do art. 1.837 do CC, caberá a cada 

um dos herdeiros, Sr. Alcides e Sra. Benedita a metade do bem deixado 

pela falecida. Logo, do imóvel matriculado sob o nº 30.333, ID. 23922182 - 

Pág. 4, 25% (vinte e cinco pontos percentuais) caberão ao Sr. Alcides e 

25% (vinte e cinco pontos percentuais) à Sra. Benedita, relativamente a 

metade que era de propriedade da inventariada. Em decorrência, revogo 

em parte a decisão prolatada no ID. 23922863, no que vai de encontro ao 

acima exposto, mantendo as demais determinações. Prosseguindo, 

determino a intimação da i. Defensora Pública em atuação perante esta 

serventia especializada de família e sucessões para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, decline nos autos o endereço atualizado do inventariante a 

fim de que este seja intimado pessoalmente para empreender andamento 

ao feito. Por conseguinte, com a informação nos autos, tendo em vista o 

extenso decurso de tempo em andamento do feito, determino a intimação 

do inventariante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente as 

primeiras declarações retificadas, atribuindo valores aos bens 

inventariados, colacionando os documentos atualizados dos aludidos bens 

e, sendo possível, a minuta do plano de partilha. No prazo supra, o 

inventariante deverá esclarecer sobre o processamento de inventário da 

Sra. Benedita, qualificando os seus sucessores, juntando ao feito a 

certidão de óbito atualizada correlata. Deverá, ainda, colacionar aos autos 

as certidões negativas atualizadas emitidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá/MT, todas em nome da falecida, assim como a certidão 

de inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida 

pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, ou pela ANOREG. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031624-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MARIA MISSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONIZIA LEITE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1031624-80.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição cumulada 

com Tutela de Urgência (Curatela Liminar) ajuizada por Celma Maria 

Missias em face de Deonizia Leite, ambas qualificadas nos autos. Ressai 

da peça de ingresso, em apertada síntese, que a interditanda esta é surda 

e muda e foi diagnosticada com neoplasia de mama direita, sendo incapaz 

de gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a sua interdição, 

vindicando seja nomeada como curadora da demandada. Recebida a 

inicial, foi concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

indeferida a liminar, nomeado curador especial a requerida, designada 

audiência de entrevista, bem como a realização de prova técnica, ID. 

22116166. Na data aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista 

da interditanda, ID. 24289254. Na sequência, foi determinado que os autos 

aguardassem a apresentação de impugnação e, acaso decorrido in albis, 

que fosse intimada a curadora especial nomeada, com o fito de patrocinar 

a sua defesa. O laudo técnico psiquiátrico foi encartado ao feito no ID. 

24636339. No ID. 24637758, foi certificado o decurso do prazo para a 

requerida apresentar impugnação, sendo encaminhado o processo para a 

curadora nomeada. Impugnação, pela curadora especial nomeada, ID. 

24676650. Concitado a se manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela 

procedência da demanda, ID. 25385064. Vieram-me os autos conclusos. É 

o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Interdição Cumulada com Tutela 

de Urgência (Curatela Liminar) ajuizada por Celma Maria Missias em face 

de Deonizia Leite, ambas qualificadas nos autos. Verifico que o processo 

se encontra apto para julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, 

razão pela qual passo à análise do mérito. Analisando os autos, constato 

que a requerente, objetiva a curatela desta, com sua nomeação como 

curadora, ao argumento de que a curatelanda está impossibilitada de reger 

sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que a 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses da 

curatelada, notadamente no que diz respeito à sua pessoa e aos seus 

bens. No caso em tela, verifica-se que a demandada não apresenta 

condições de reger sua vida, uma vez que a interditanda é surda e muda e 

foi diagnosticada com neoplasia de mama direita, ID. 21866654. 

Corroborando, evola-se do laudo técnico realizado pela médica psiquiatra 

que a demandada é portadora de neoplasia maligna da mama, não 

especificada, surda e muda, retardo mental, apresentando grau de 

comprometimento moderado devido ao seu diagnostico ser de doença 

crônica, necessitando de auxílio e supervisão de terceiros para realizar 

suas atividades básicas de cuidados, ID. 24636339. Diga-se, ainda, que 

muito embora a requerente não esteja elencada no rol das pessoas 

legitimadas para requerer a curatela da demandada, nos termos do artigo 

747, II, do CPC/2015, o artigo 755, §1°, do mesmo codex, é hialino ao 

dispor que a curatela será atribuída a pessoa que melhor possa atender 

aos interesses do curatelado, e no caso, a requerente se dispõe a 

fazê-lo, aliás, já vem desempenhando esse papel na vida da requerida, 

tanto que a acompanhou na oportunidade da audiência de entrevista, 

deixando entrever os cuidados que possui com a mesma, denotando, 

assim, que atenderá aos interesses da curatelanda, tal como já vem 

fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos autoriza a 

conclusão acerca da incapacidade relativa da curatelanda, o qual não 

possui condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si só, 

necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é medida 

de rigor que ora se impõe. Assim, o conjunto probatório aportado aos 

autos autoriza a conclusão acerca da incapacidade relativa da 

curatelanda, o qual não possui condições de gerir os seus interesses da 

vida civil, por si só, necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência 

do pedido é medida de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU 

CURATELA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA 

CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 

1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Restando comprovado pelas provas produzidas que o interditando 

não possui capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e 

patrimonial, a procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, 

devendo, entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 

1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. 

Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
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sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que a requerida deve 

ser submetido à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que a curatelanda apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

CURATELA de Deonizia Leite, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, mantenho a 

nomeação da Sra. Celma Maria Missias, como sua CURADORA, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a curatelanda (requerida) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no site do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome da curatelada e da curadora, bem assim as 

demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na 

sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser 

assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela parte da 

demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017483-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARQUES AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARQUES FERNANDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1017483-56.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição ajuizada 

por Lucimar Marques Aguiar de Oliveira em face de Luiza Marques 

Fernandes, ambas qualificadas nos autos. Ressai da peça de ingresso, 

em apertada síntese, que a requerente é neta da interditanda e que esta é 

portadora de sequela de doenças cerebrovasculares, sendo incapaz de 

gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a sua interdição, vindicando 

seja nomeada como curadora da demandada. Recebida a inicial, foi 

concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, deferida a liminar, 

nomeando a requerente como curadora provisória da requerida, na 

oportunidade não foi designada audiência de entrevista em decorrência da 

impossibilidade de comparecimento da interditanda ao ato, nomeado 

curador especial à requerida, bem como a realização do estudo 

psicossocial do caso, ID. 19647205. No ID. 20101545, foi certificado o 

decurso do prazo para a requerida apresentar impugnação, sendo 

encaminhado o processo para a curadora nomeada. Impugnação, pela 

curadora especial nomeada, ID. 20726975. O relatório de estudo 

interprofissional foi encartado ao feito no ID. 21911328. Concitado a se 

manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela realização de prova pericial 

médica, ID. 21995623. Por meio da decisão de ID. 22554213, foi nomeada 

médica psiquiatra para a realização de prova técnica, o qual fora 

encartado no ID, 24643569. Instado, o Ministério Público manifestou-se 

pela procedência da demanda, ID. 25844415. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Interdição ajuizada por 

Lucimar Marques Aguiar de Oliveira em face de Luiza Marques Fernandes, 

ambas qualificadas nos autos. Verifico que o processo se encontra apto 

para julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, razão pela qual 

passo à análise do mérito. Analisando os autos, constato que a 

requerente, neta da demandada, objetiva a curatela deste, com sua 

nomeação como curadora, ao argumento de que a curatelanda está 

impossibilitada de reger sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, 

necessário salientar que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses da curatelada, notadamente no que diz respeito à sua 

pessoa e aos seus bens. No caso em tela, verifica-se que a demandada 

não apresenta condições de reger sua vida, uma vez que a interditanda 

após sofrer 3 AVE, tendo seu quadro evoluiu para tetraplegia espásticas, 

restrita ao leito, com sequela neurológica crônica, traqueostomizada em ar 

ambiente, ID. 19621774. Corroborando, evola-se do laudo técnico 

realizado pela médica psiquiatra nomeado por este juízo, que a demandada 

é portadora de sequela de acidente vascular cerebral não especificado 

como hemorrágico ou isquêmico, apresentando grau de comprometimento 

grave, devido ao seu quadro clínico, necessitando de auxílio e supervisão 

de terceiros para realizar suas atividades básicas de cuidados, ID. 

24643569. Diga-se, ainda, que a requerente possui legitimidade ativa para 

requerer a curatela da demandada, nos termos do artigo 747, II, do 

CPC/2015, de maneira que vislumbro que atenderá aos interesses da 

curatelanda, tal como já vem fazendo. Assim, o conjunto probatório 

aportado aos autos autoriza a conclusão acerca da incapacidade relativa 

da curatelanda, o qual não possui condições de gerir os seus interesses 

da vida civil, por si só, necessitando de auxílio. Dessa forma, a 

procedência do pedido é medida de rigor que ora se impõe. Nesse sentido 

é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU 

CURATELA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA 

CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 

1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Restando comprovado pelas provas produzidas que o interditando 

não possui capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e 

patrimonial, a procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, 

devendo, entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 

1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. 

Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que a requerida deve 

ser submetido à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 
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uma vez que ficou demonstrado que a curatelanda apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Luiza Marques Fernandes, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a nomeação da Sra. Lucimar Marques Aguiar de Oliveira, neta 

da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir a curatelanda (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome da curatelada e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão 

de nascimento da curatelada, conditio sine qua non para a expedição do 

termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento da curatelada, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela parte requerente, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicados, e, que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022043-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDINALI AERE OAB - MT243870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, responder aos embargos em até 15 (quinze) 

dias, art. 702, § 5º/CPC.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013391-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLNEY REGO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ARRUDA GUIMARAES OAB - MT26423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Cuida-se de pedido de formulado por 

OLNEY REGO GUIMARÃES com vistas a “reconsideração” de decisão 

proferida nos autos sob o nº 1012630-67.2020.8.11.0041.Em consulta ex 

officio constatei que o pedido em referência foi regularmente protocolizado 

na ação de origem. Desta forma, para evitar distribuição em duplicidade, 

determino o cancelamento da presente autuação. Intime-se o advogado 

constituído para ciência e eventual manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011124-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLYANE SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLADIMIR ELIAS COPPOLA (REQUERIDO)

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - SÃO PAULO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nestas condições, para evitar prejuízos ao 

deslinde processual, à ampla defesa e o contraditório, por prudência e 

cautela, determino a intimação da requerente para, querendo, no prazo de 

até 15 (quinze) dias, promover a emenda da inicial, penas da lei.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012538-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MESQUITA MUNHOZ DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nestas condições, com base no art. 23 da 

Lei nº 12.016/2009 e artigo 487, II do CPC, RECONHEÇO ex officio a 

decadência do direito em impetrar mandado de segurança e via de 

consequência JULGO EXTINTO o mandamus sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022140-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE MORAES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012157-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANKLAS RIBEIRO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022406-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES (AUTOR(A))

ALESSANDRA LU WOJCIK BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010372-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUSA MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA CRUZ OAB - MT26547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim, oportunizo a parte impetrante, o 

prazo de até 15 (quinze) dias, para, querendo, promover a adequação da 

inicial, pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024558-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TABOSA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028203-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILON RODRIGO OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023039-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SEBASTIAO DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005112-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENDRIX CORTEZ DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS (IMPETRADO)

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da 

Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012730-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ULDRISCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023781-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

LUCIANA TEREZA MAGALHAES (AUTOR(A))

ROGERIO MOREIRA RODRIGUES DE MEIRELES (AUTOR(A))

FLAVIO DA SILVA TEODORO (AUTOR(A))

BRUNA RAGI DE SOUZA (AUTOR(A))

GILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

KARINA RIBEIRO DA CUNHA AGUIAR (AUTOR(A))

ROGER CUNHA VELTER (AUTOR(A))

JARLEY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS KLEBER PANSINI (AUTOR(A))

FABIANA SIDRONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (REU)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020110-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA MARINHO OAB - RJ90374 (ADVOGADO(A))

MARIA RUTH PEREIRA TORRES OAB - RJ61045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004581-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 
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matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014416-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ROCHA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014482-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BARBOSA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019336-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JACINTO SILVERIO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011162-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYA KELMA QUINTEIRO GOMES NERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060403-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANDERE CRUZ OAB - MG68004 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, nos termos do artigo 151, II e V/CTN, CONCEDO a tutela 

de urgência pretendida e, via de consequência, ordeno a imediata 

suspensão da exigibilidade da multa vinculada ao processo administrativo 

0113-015.578-0, bem como todos os efeitos decorrentes, pena de multa 

diária. Intime-se o requerido por Oficial de Justiça Plantonista, dada à 

urgência que o caso requer. Ante as especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, 

VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza 

dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável. CITE-SE 

o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, 

III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação 

(art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências 

legais. Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar 

a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá 

especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas 

necessárias, pena de indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte 
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requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e 

justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento. A 

seguir, ouça-se o MPE. Superadas as fases precedentes, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013851-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALCIR DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, observado disposto no artigo 2º 

e 4º da Resolução n° 03/2016/TP, por questão de ordem, acolho a 

preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso e via de consequência 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, com a urgência 

necessária. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013864-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de pedido de 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proferida nos autos nº 

0000469- 50.2019.8.11.0082 em trâmite no Juízo da Vara Especializada do 

Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. Nota-se que a peça inicial está 

endereçada ao Juízo Ambiental, contudo, foi equivocadamente distribuída 

a uma das Varas Fazendárias. Nestas condições, determino a 

redistribuição do pedido de cumprimento de sentença ao juízo competente 

para ulteriores de direito. Às providências. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013267-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Secretário Adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, presente a relevância do fundamento e a ineficácia da 

medida acaso deferida ao final, CONCEDO a medida liminar, para 

determinar que a autoridade impetrada promova a reinclusão do JOSÉ 

FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA na lista dos aprovados, conforme ordem 

de classificação já definida, até ulterior deliberação. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade nominada como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Cumpra-se com urgência por Oficial de Justiça 

plantonista. Superadas as fases precedentes, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010411-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA AUXILIADORA SILVA DANTAS (IMPETRANTE)

THIAGO CESAR SILVA DANTAS (IMPETRANTE)

FABIANNE SILVA DANTAS DE LIMA (IMPETRANTE)

HELENILSON SILVA DANTAS (IMPETRANTE)

FERNANDA MAURA SILVA DANTAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se MANDADO DE 

SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado pelo ESPÓLIO DE 

SEBASTIÃO DANTAS contra ato coator supostamente praticado pelo 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO para emissão de documento de licenciamento, independente do 

pagamento de multa por infrações de trânsito. Aduz o impetrante que o de 

cujos é proprietário do veículo FORD FIESTA SE, ano/modelo 2011/2012, 

cor Preta, RENAVAN 00453054668, Placas NUE-0451. Afirma que em 

17/02/2020, após quitar o licenciamento anual, seguro obrigatório (DPVAT) 

e o IPVA, relativos ao ano de 2020, foi impedida pela impetrada de obter o 

Certificado de Licenciamento de Veículo – CRLV, em razão da existência 

de multas de trânsito pendentes, imputadas pela Polícia Rodoviária Federal. 

Inconformado com a negativa do órgão, requer em sede de liminar a 

possibilidade de emitir o CRLV incondicionado ao pagamento da multa que 

recai sobre o veículo. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.033,29. Com a 

exordial vieram os documentos. Após detida análise dos autos, 

constata-se que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos 

artigos 319 e 320 do CPC. Explico. Os impetrantes indicaram 

equivocadamente o nome do “Espólio de Sebastião Dantas” na peça 

vestibular, porquanto, Espólio é conjunto de direitos e deveres do de cujus 

que só pode ser representado em juízo por seu respectivo inventariante, 

motivo pelo qual os impetrantes são partes ilegítimas para figurarem no 

polo ativo da demanda, cuja legitimidade pertenceria ao inventariante do de 

cujus. Sendo assim, se faz necessária a correção do polo ativo para que 

conste o(a) inventariante na condição de legitimado ativo, bem como sejam 

juntados documentos que comprovem a existência de inventário aberto em 

nome de SEBASTIÃO DANTAS. Destarte, DETERMINO que seja procedida 

a emenda à inicial, sanando as irregularidades suso mencionadas (art. 

321, parágrafo único do CPC, sob pena de indeferimento da exordial in 

limine. Intime-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013272-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA OAB - 
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79.201.539/0001-69 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013272-40 .2020.8 .11 .0041.  REPRESENTANTE:  CAVALCA 

CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por 

CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando a condenação do requerido ao pagamento 

correspondente à correção monetária e juros moratórios das notas fiscais 

pagas em atraso. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.444.957,55. Encartou 

documentos com a exordial. É a síntese necessária. CITE-SE o requerido, 

na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do 

CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 

183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. 

Retifique-se a autuação para constar a classe judicial Procedimento 

Comum. Superadas todas as fases precedentes, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012913-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA TAUBE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012913-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ELZIRA TAUBE REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS ajuizada por ELZIRA TAUBE XAVIER DE CAMPOS 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO com pedido de justiça gratuita. Para 

a concessão da assistência judiciaria gratuita a parte não deverá apenas 

declarar hipossuficiência, mas, comprovar, indubitavelmente, a sua 

incapacidade financeira, ainda que momentânea, na forma do art. 98, 

caput,CPC e artigo 5º, LXXIV, CF. O pedido deve ser embasado com 

provas concretas e não somente por meras alegações, eis que a 

declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e 

o holerite funcional do de cujus demonstra rendimento mensal de R$ 

16.596,89 líquido (ID 30458458). Ou seja, subsídio vultuosamente acima do 

cidadão médio brasileiro. Desta forma, INDEFIRO a assistência judiciária 

gratuita. Antes de qualquer deliberação, determino a intimação da 

requerente, para, querendo, em até 15 (quinze) dias, promover o 

recolhimento das custas processuais, pena de cancelamento da 

distribuição com base no art. 290 do CPC. Com ou sem manifestação, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013580-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA XAVIER GATTI (REQUERENTE)

MARILENE TEREZINHA DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

PRISCILLA XAVIER GATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013580-76.2020.8.11.0041. REQUERENTE: PRISCILLA XAVIER GATTI, 

MARILENE TEREZINHA DE OLIVEIRA XAVIER, LETICIA XAVIER GATTI 

Vistos, O pedido sob comento versa sobre o levantamento de saldo de 

FGTS, deixado pelo Espólio de Alonso Sérgio de Cerqueira Gatti, 

envolvendo o tratamento de questões inerentes ao juízo cível, sendo esta 

especializada absolutamente incompetente para conhecer e julgar a lide. 

Ainda, tendo em conta ao valor atribuído à causa, resta evidente que a 

competência para processar e julgar a demanda é de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca. Ex Positis, diante da natureza absoluta da 

competência ratione materiae, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente ação em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis 

desta Comarca, com espeque no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007951-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUELSON FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TEODORO DE SOUZA (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007951-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GEUELSON FERREIRA GOMES 

REU: RENATO TEODORO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Consoante o disposto no §4º 

do art. 1.048 do CPC, determino que a serventia proceda a devida 

anotação de prioridade de tramitação no presente feito. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Citem-se os 

Réus para, querendo, responder a presente ação no prazo de legal (art. 

335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 

337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. No 

caso de silêncio dos demandados, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no art. 203, §4º do CPC. Intime-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CALOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009345-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LIMA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por SIMONE LIMA DOS SANTOS em 

desfavor do ato praticado pela Ilma. Sra. MARIODEIDE ANGÉLICA 

KLIEMASCHESWSK, Secretária de Estado de Educação do Estado de Mato 

Grosso, objetivando, em suma, a concessão da liminar para determinar 

que a autoridade coatora suspenda a Instrução Normativa n. 

006/2019/GS/SEDUC/MT, imposta à impetrante, para que esta seja lotada 

na Escola Estadual Ramiro Bernardo da Silva, com pagamento dos 

vencimentos retroativos à data pretérita prevista para a assinatura do 
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contrato temporário de trabalho. Aduz, em síntese, ser professora na rede 

estadual de ensino a período de tempo superior a 10 (dez) anos. Sustenta 

ter comparecido, em 07/02/2020, à Escola Estadual Ramiro Bernardo da 

Silva, no município de Rondonópolis/MT, na condição de única candidata 

na lista de classificação do PAS 2020 para a disciplina de Espanhol; 

contudo, alega lhe ter sido vedada a atribuição de aulas, pelo Edital de 

Seleção n. 007/2019, em razão de ter usufruído de licença médica durante 

a vigência de seu contrato anterior. Argumenta que a referida vedação 

seria inconstitucional ao ferir as garantias constitucionais constantes no 

art. 5º, XIII e XXXVI, bem como o princípio da isonomia. De tal modo, 

REQUER, por meio deste writ, o direito subjetivo a suspensão da Instrução 

Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT e consequente lotação na Escola 

Estadual Ramiro Bernardo da Silva. É o que merecia relato. Decido. A 

concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito 

indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 

5.º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por 

outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, III, 

que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora, para alguns praxistas. O primeiro, relevância do fundamento 

do pedido, encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido 

e certo do Impetrante, materializado na presença de relevante 

argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, 

decerto que caso fosse julgado imediatamente o mandado de segurança 

haveria “[...] alta probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e 

do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella 

Bueno. Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 

e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). No caso 

em análise, entendo que não restou configurado o requisito da relevância 

do fundamento do pedido autoral, necessário para a concessão da medida 

liminar. Da análise das informações trazidas aos autos, é possível 

constatar que a autoridade coatora fundamentou a negativa do pedido em 

dispositivos legais que disciplinam o tema. Ipsis litteris. Da instrução 

Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT extraímos in verbis... Art. 20 Para 

atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário e/ou 

aulas adicionais, a Comissão de Atribuição deverá: (...) II - e no caso de 

aulas adicionais, atribuir sempre que possível aos professores efetivos da 

própria unidade educacional, não ultrapassando a 20 h/a, observando: (...) 

c) quando o professor efetivo se afastar, por qualquer motivo, e por 

período superior 30 (trinta) perderá direito às aulas adicionais, exceto 

quando se tratar de licença gestacional. Portanto, da análise do dispositivo 

legal aplicado e da decisão emanada da autoridade indigitada coatora que 

se pauta no referido dispositivo (id. 29657358), não é possível vislumbrar 

qualquer ato ilegal passível de reparo, visto que a impetrante gozou 

licença médica pelo período de 60 (sessenta) dias durante o ano letivo de 

2019, logo, restou configurada sua incidência na vedação contida na 

Instrução normativa colacionada. Ainda, considerando a natureza jurídica 

da instrução normativa, que possui caráter de norma complementar 

administrativa, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Do mesmo modo, não há que se falar em inobservância do princípio da 

isonomia no tratamento da supramencionada Instrução ao tratar de 

maneira diversa os tipos de licença médica, de modo ao não vedar a 

atribuição de aulas à licença médica gozada por prazo superior a 30 

(trinta) dias quando relacionadas à gravidez. Assim, tem-se que a questão 

vindicada trata-se, de forma evidente, de um caso de mérito administrativo, 

de modo que, o teor da decisão proferida pela impetrada perfaz ato 

discricionário do ente administrativo, somente cabendo à autoridade 

judicial intervir, acaso restasse configurado alguma arbitrariedade da 

autoridade indigitada coatora. Não obstante, visto que a impetrada seguiu 

rigorosamente os ditames legais elencados nos dispositivos aplicáveis, 

não se vislumbra, ao menos em cognição sumária de análise, qualquer 

ilegalidade ou abuso na decisão atacada nesta via mandamental. Por tais 

razões, ausente o fumus boni iuris, necessário para concessão da liminar, 

notadamente pela aparente regularidade da conduta da autoridade 

coatora. Ex Positis, INDEFIRO o pedido liminar pretendido. NOTIFIQUEM-SE 

as autoridades coatoras, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Serve a presente como ofício para 

cumprimento imediato pelas autoridades coatoras, podendo a impetrante 

encaminhá-lo por si mesmo com prova de protocolização nestes autos em 

até 72 horas. Às providências. Cuiabá/MT, data registrado no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO contra 

alegado ato ilegal e arbitrário praticado pelo PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, postulando provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário do 

veículo marca/modelo CHUVROLET/CELTA, ano/modelo 2005/2005, placas 

JZW-4336, RENAVAM nº 0085590920 que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Entretanto, assevera que em 

nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de 

trânsito aplicada pela autoridade coatora. Assim, requereu em sede de 

liminar a autorização para proceder ao licenciamento independente do 

pagamento das multas e, no mérito, a confirmação da liminar e a 

declaração de nulidade das multas. Liminar deferida (id. 16310710). 

Informações da autoridade coatora acostada no id. 16794171. 

Manifestação do Ministério Público (id.17036161). Vieram-me conclusos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Das preliminares. Da inviabilidade da via 

eleita. Defende o Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser 

extinto, sem resolução de mérito, uma vez que as alegações de nulidade 

merecem dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de 

Segurança. Como é sabido, a ação mandamental é cabível para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la. É certo que, nos casos em que não 

houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como 

quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao 

direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a 

dilação probatória. Portanto, rejeito, a arguida preliminar. Da ausência de 

prova pré-constituída Acrescenta, ainda, o impetrado, que não restou 

configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação 

mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova 
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pré-constituída. No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente mandado 

de segurança, sustentando que não conseguiu efetuar o licenciamento do 

seu veículo, em razão de infração de trânsito do qual não foi devidamente 

notificado. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo juntou 

documentos do DETRAN referente às multas em litigio. Nesse contexto, a 

preliminar da ausência da prova pré-constituída, diz respeito ao próprio 

mérito da ação mandamental, e como tal será examinada. Da ilegitimidade. 

O impetrado arguiu ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, 

reconheço a legitimidade deste responder na condição de autoridade 

coatora, já que é o responsável pelo ato administrativo ora impugnado. 

Ora, discutindo-se acerca da legalidade da vinculação do licenciamento do 

veículo ao pagamento de multa faz-se legítimo o órgão executivo de 

trânsito, responsável pela expedição do Certificado de Registro e o 

Licenciamento Anual, competência a ele imputada mediante delegação do 

órgão federal competente, consoante o art. 22, III, do CTB, figurar no polo 

passivo da ação. Excetua-se, todavia, neste caso, a discussão acerca da 

validade das multas impostas, cabendo ao DETRAN responder tão 

somente pelas multas de sua competência. Do mérito. Segundo dispõe o 

artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão 

da segurança para autorizar o licenciamento do veículo Chevrolet, modelo 

Celta 1.4, placa JZW-4336, chassi 9BGRX48J05G208293, RENAVAM 

00855590920, ano 2004, bem como seja declarada a nulidade das multas 

à ele impostas. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, estabelece que a 

infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito nele previsto, 

sendo que condutor infrator será penalizado por uma das sanções 

previstas que, dependendo do grau de gravidade da conduta, poderá ser: 

advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira 

nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência 

obrigatória em curso de reciclagem. Vale a transcrição: “Art. 161. Constitui 

infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da 

legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o 

infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em 

cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. 

As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão 

suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias 

resoluções. (...) Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, 

deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: I - 

Advertência por escrito; II - Multa; III - suspensão do direito de dirigir; IV - 

(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) V - Cassação da 

Carteira Nacional de Habilitação; VI - Cassação da Permissão para Dirigir; 

VII - Frequência obrigatória em curso de reciclagem. ” Quanto ao 

procedimento administrativo para imposição de multa, o Código de Trânsito 

prevê a necessidade da perfectibilização de duas notificações ao infrator, 

uma para comunicar a autuação da infração, e outra para impor a multa, 

conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 282, todos do CTB. Como se 

vê, o CTB é claro, ao estabelecer que o procedimento a ser adotado pelas 

autoridades de trânsito na efetivação das autuações deve observância a 

dupla notificação. A propósito, esse entendimento encontra-se 

consubstanciado na Súmula 312 da Corte da Cidadania: “No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. ” 

(Destaquei) Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou 

entendimento no sentido que, nos casos de autuação em flagrante, o auto 

de infração de trânsito produz o efeito de notificação do cometimento da 

infração, desde que contenha a assinatura do condutor (notificação 

presencial). Não havendo flagrante ou existindo recusa do condutor em 

assinar o documento, é imperioso o envio da notificação da autuação, via 

postal, no prazo legal. Quanto ao condicionamento do licenciamento ao 

prévio pagamento das multas aplicadas, transcrevo o que dispõe o Código 

de Trânsito Brasileiro: “Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de 

Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII - 

comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas; Art. 128. Não será expedido 

novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e 

de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Art. 

131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo 

licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. ”. 

(Destaquei) A teor do que estabelece a legislação, a regra é que inexiste 

ilegalidade quanto ao condicionamento do licenciamento do veículo ao 

prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito. Todavia, 

essa regra comporta exceção, nomeadamente no caso previsto no inciso 

II do art. 282 do CTB, qual seja, ausência de notificação do infrator no 

prazo máximo de trinta dias. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa de 

trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar também, que 

a penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu proprietário, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 

Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de responsabilidade do 

proprietário do veículo, será atribuída ao condutor identificado no ato da 

infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas infrações de sua 

responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 do CTB. No 

presente caso, após análise detida dos autos se constata a ausência de 

documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante 

quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas. Cumpre ressaltar 

que o DETRAN disponibiliza extrato (id.16794170), no qual é possível se 

verificar a ocorrência da dupla notificação (tanto da autuação em 

06/09/2018, quanto da penalidade em 12/11/2018). Dessa forma, faz-se 

necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular 

notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível 

comprovação pela parte impetrante. Com efeito, o mandado de segurança 

é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte 

impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie. Assim, 

diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, não há como 

acolher o pleito inicial; nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do 

direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade 

coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança 

vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, 

Publicado no DJE 31/07/2019) Noutro giro, quanto ao pleito de declaração 

de nulidade das infrações, sem maiores sobressaltos, tenho que não 

merece prosperar, porquanto a pretensão deve ser objeto de ação 

cognitiva, já que demanda dilação probatória. É este o entendimento no 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA 

DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – 

NULIDADE DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É ilegal condicionar a renovação 

da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. Todavia, na via 

mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se 

refere ao arquivamento da multa reclama a apresentação de prova 

robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras 

alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também 

impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória. (N.U 
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0500062-10.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 21/02/2019). 

Destaquei. Destarte, ausentes os requisitos para a concessão da 

segurança, segundo a lei que rege o writ of mandamus, a improcedência 

dos pedidos é medida que se impõe. Dispositivo. Dessa forma, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do 

CPC, pelo que DENEGO A ORDEM e, por conseguinte, REVOGO a liminar 

concedida. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 

105 STJ). Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 

12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. 

Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os 

autos ao e. TJMT, com nossas homenagens. P. I.C. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012719-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por VITORINO PEREIRA DA COSTA contra aventado 

ato coator do PRESIDENTE DO DETRAN/MT e OUTRO. Com a inicial vieram 

os documentos de ids.18977940 a 18978316. A liminar fora indeferida 

(id.19286402). Intimada a parte impetrante para recolher a diligencia do 

oficial de justiça, essa permaneceu inerte (id.20514655). É o essencial. 

Decido. O Estabelece o § 1º do art. 485 do CPC, que “o processo será 

extinto por abandono, quando a parte autora por mais de 30 (trinta) dias, 

não promover os atos e as diligencias que lhe couber”. No caso dos 

autos, a parte impetrante, mesmo devidamente intimada para recolher a 

diligência do oficial de justiça, providência imprescindível à regular 

tramitação do feito, permanece inerte por mais de 30 (trinta) dias. Em 

verdade, o processo está em típico estado de abandono; insistir em sua 

tramitação importa em desperdício dos escassos recursos empregados na 

gestão do acervo em trâmite nesta unidade judiciária. Deste modo, 

caracterizada a desídia da parte, resta inviável a análise do direito 

pleiteado na ação mandamental, sendo a decisão extintiva a única 

admissível na espécie. À propósito, “o desatendimento imotivado aos 

comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas 

à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo, enseja a extinção da ação” (TJDFT, Processo: 

20150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003; Orgão Julgador: 3ª TURMA 

CÍVEL; Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2017 . Pág.: 209/219; 

Julgamento: 8 de Março de 2017; Relator: Gilberto Pereira de Oliveira). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com escoro no art. 485, III do CPC. Sem custas conforme o 

disposto no art. 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. 

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito
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JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por M. ANTONIO DE MATOS 

EIRELI em face do Agente de Tributos da SEFAZ/MT. Aduz, em síntese, a 

ilegalidade do ato de suspensão unilateral de sua inscrição estadual do 

Simples Nacional pautado na existência das irregularidades fiscais 

apontadas na Notificação nº 182137/1627/68/2018 para fins de 

apresentação dos documentos nela solicitados, concedendo para tanto o 

prazo de 02(dois) dias úteis, justificando o contido no §3º do art. 78 da 

Portaria nº. 05/2014. Em sede de liminar postulou: compelir a Impetrada a 

restabelecer o Cadastro de Contribuinte da Impetrante (I.E. 13.708-252-5) 

no prazo de 24 horas, salvo se suspenso por motivo diverso da Intimação 

nº. 182137/1627/68/2018 (DOC. 03), até o julgamento final deste writ. 

Liminar deferida (id.13437081). Informações da autoridade coatora 

acostada, no Id. 13916582 noticiando que o contribuinte fora notificado dia 

Diário Oficial, bem como asseverando o cumprimento da liminar. 

Pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado assentindo pela 

concessão da ordem em definitivo, no id. 13916541. Manifestação do 

Ministério Público (id.14060349). Vieram-me conclusos. Decido. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito 

líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da 

autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio 

mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente writ 

cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo da impetrante 

em razão da suspensão unilateral pela impetrada de sua inscrição 

estadual do Simples Nacional. Com efeito, o tema referido foi tratado por 

ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: Da análise da 

fundamentação posta na petição inicial em cotejo com a documentação 

apresentada, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar 

pleiteada. Não obstante as irregularidades verificadas pela autoridade 

quanto à apresentação de documentos, entendo que a suspensão 

unilateral de sua inscrição estadual, sem facultar-lhe o prévio exercício do 

contraditório e da ampla defesa, se revela como medida extrema e 

prejudicial à regular continuidade das atividades comerciais da impetrante, 

demonstrando a existência do fumus boni juris capaz de autorizar a 

concessão da liminar almejada. Nesse sentido, o seguinte precedente do 

E. Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE 

OFICÍO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – 

INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – 

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui 

violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a 

inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação genérica de 

resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. (ReeNec 50918/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) O periculum in mora, por sua 

vez, decorre do fato de que a suspensão da inscrição estadual da 

impetrante a impede de exercer regularmente as suas atividades 

comerciais, podendo acarretar prejuízos financeiros à longo prazo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 490 de 900



comprometendo em definitivo tal prerrogativa que lhe é assegurada pela 

Constituição Federal.” grifei Nesse viés, as premissas estabelecidas na 

decisão referida foram corroboradas pela autoridade coatora, não 

havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita 

conclusão em sentido diverso daquele já alcançado. Dispositivo. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do 

art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivo 

os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “ordenar à autoridade 

coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante 13.708-252-5, 

sem condicionar a regularização das “supostas” pendências fiscais 

contidas na notificação n. (182137/1627/68/2018”. Sem custas conforme o 

disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. 

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Nos termos do art. 14, 

parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita 

a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos 

voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens. P. 

I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1008217-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE ACORIZAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008217-11.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE ACORIZAL, MUNICÍPIO DE ACORIZAL Vistos, Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra 

suposto ato coator praticado pelo PREFEITO DE ACORIZAL, consoante os 

termo explicitados na exordial. Em apertada síntese, busca a Impetrante a 

concessão do pedido de liminar para “afastar preventivamente o ato 

coator que ameaça direito líquido e certo da categoria, determinando que 

seja realizado imediatamente BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO 

MUNICÍPIO sem a oitiva dos Impetrados, a fim de se garantir o pagamento 

do piso salarial nacional, conforme legislação em vigência do piso 

nacional.” Justifica sua pretensão no fato de que o Município de Acorizal 

alega que os Agentes Comunitários e Agente de Combate às Endemias 

não tem direito ao Piso nacional estabelecido pela Lei Federal n. 

13.708/2018, e que por esta razão os referidos profissionais tem 

percebido remuneração menor que a devida e estabelecida por lei. Requer 

a gratuidade de justiça na forma da lei, bem como a realização do bloqueio 

das contas bancárias do Impetrado, com o fito de garantir o pagamento do 

piso salarial vindicado, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00(mil 

reais). Com a inicial foram juntados alguns documentos. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Registra-se, por oportuno, que a ação 

mandamental é isenta de custas de distribuição (taxa judiciária) ante a 

previsão do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. A 

inicial não preenche os requisitos legais do art. 319 ss do CPC, razão pela 

qual o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos 

argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional 

que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5º, LXIX, da CF/88 c/c o art. 

1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). (...); LXIX – 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público; 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça (...) Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do writ; 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Pois bem. Após detida análise aos fatos 

narrados na exordial, verifico que a pretensão buscada pelo Impetrante 

deve ser perquirida por meio de uma Ação de Cobrança em face do 

Município de Acorizal, eis que requer o pagamento das diferenças 

salariais percebidas pelos sindicalizados, tendo como parâmetro o piso 

nacional dos agentes comunitários de saúde, instituído pela Lei 

13.708/2018. Demais disso, sequer restou evidenciado o suposto ato 

coatar outrora praticado pela autoridade impetrada. Nesse sentido: CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE 

"QUINTOS". PAGAMENTO RETROATIVO. DESCABIMENTO. SÚMULAS 269 

E 271 DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO. 1 - CONSOANTE A 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CRISTALIZADA NAS SÚMULAS NºS 269 

E 271 DO EXCELSO PRETÓRIO, REITERADA PELO EGRÉGIO STJ, O 

MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE 

COBRANÇA, ASSIM COMO NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS EM 

RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO. 2 - INDEFERIMENTO DA INICIAL E 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, FACULTADO 

AO IMPETRANTE VALER-SE DA VIA ADEQUADA PARA COBRANÇA DE 

"QUINTOS". 3 - APELAÇÃO IMPROVIDA. (TRF-5 - AMS: 40168 PB 

0004383-55.1994.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Geraldo 

Apoliano, Data de Julgamento: 26/09/1997, Terceira Turma, Data de 

Publicação: DJ DATA-28/11/1997 PÁGINA-103610). Ainda, dispõe o art. 10 

da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, 

por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança 

ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal 

para a impetração. Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ilegitimidade da parte impetrante. Ex Positis, com escoro 

no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, inciso I, §1º, II, III e IV, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com espeque no art. 485, VI, do CPC c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem 

custas e honorários, face a isenção desta ação mandamental. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Precluso este decisum, certifique-se e 

proceda-se com às baixas e anotações de praxe, arquivando-se o feito. 

Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020478-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por CLÁUDIA MARIA OSORSKI 

SANTIAGO contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, qualificados 

nos autos, objetivando a concessão de liminar “para que a autoridade 

coatora expeça o Certificado de Registro do Licenciamento do Veículo 

CRLV (Licenciamento de 2019) HYUNDAI/HB20 1.0, placa QBV-6551, 

Chassi 9BHBG51CAHP721764, ano 2017, RENAVAM: 1110345531, 

independentemente do pagamento das multas”. Alega que é proprietária do 

veículo suso mencionado e ao retirar o extrato para pagamento do 
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documento se deparou com cobranças de multas, as quais alega nunca 

ter sido notificada. Assim, requereu em sede de liminar a autorização para 

proceder ao licenciamento independente do pagamento das multas e, no 

mérito, a confirmação da liminar e a declaração de nulidade das multas. 

Liminar deferida (id. 22120348). Informações da autoridade coatora 

acostada no id. 23954033. Manifestação do Ministério Público 

(id.24088166). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Das preliminares. Da incompetência da Justiça Estadual. A impetrada argui 

a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que existem 

autuações realizadas pelo DNIT. De fato, no que tange as penalidades 

aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) falece de competência à Justiça de Mato Grosso, nesse sentido: 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES 

APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR 

AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - 

SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de 

Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação 

ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame 

Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). 

Grifei. No entanto, dou prosseguimento à análise do feito, uma vez que 

também existem multas aplicadas em nossa unidade da federação. Da 

inviabilidade da via eleita. Defende o Departamento de Trânsito Estadual 

que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, uma vez que as 

alegações de nulidade merecem dilação probatória, o que não é permitido 

pela via de Mandado de Segurança. Como é sabido, a ação mandamental é 

cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. É certo que, 

nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito 

existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o 

reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo no ato que negar a 

renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas 

pendentes, sendo desnecessário a dilação probatória. Portanto, rejeito, a 

arguida preliminar. Da ausência do direito líquido e certo Acrescenta, 

ainda, o impetrado, que não restou configurado nos autos um dos 

requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e 

certo fundamentado em prova pré-constituída. No caso em tela, o 

impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, sustentando que 

não conseguiu efetuar o licenciamento do seu veículo, em razão de 

infração de trânsito do qual não foi devidamente notificado. A fim de 

demonstrar seu direito líquido e certo juntou documentos do DETRAN 

referente às multas em litigio. Nesse contexto, a preliminar da ausência da 

prova pré-constituída, diz respeito ao próprio mérito da ação mandamental, 

e como tal será examinada. Da ilegitimidade. O impetrado arguiu ainda a 

preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, reconheço a legitimidade 

deste responder na condição de autoridade coatora, já que é o 

responsável pelo ato administrativo ora impugnado. Ora, discutindo-se 

acerca da legalidade da vinculação do licenciamento do veículo ao 

pagamento de multa faz-se legítimo o órgão executivo de trânsito, 

responsável pela expedição do Certificado de Registro e o Licenciamento 

Anual, competência a ele imputada mediante delegação do órgão federal 

competente, consoante o art. 22, III, do CTB, figurar no polo passivo da 

ação. Excetua-se, todavia, neste caso, a discussão acerca da validade 

das multas impostas, cabendo ao DETRAN responder tão somente pelas 

multas de sua competência. Do mérito. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão 

da segurança para autorizar o licenciamento do veículo CRLV 

(Licenciamento de 2019) HYUNDAI/HB20 1.0, placa QBV-6551, Chassi 

9BHBG51CAHP721764, ano 2017, RENAVAM: 1110345531, bem como 

seja declarada a nulidade das multas a ele impostas. O Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB, estabelece que a infração de trânsito é a inobservância 

de qualquer preceito nele previsto, sendo que condutor infrator será 

penalizado por uma das sanções previstas que, dependendo do grau de 

gravidade da conduta, poderá ser: advertência, multa, suspensão do 

direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação 

da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

Vale a transcrição: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a 

inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação 

complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 

penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das 

punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações 

cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades 

e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. (...) Art. 256. 

A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste 

Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 

previstas, as seguintes penalidades: I - Advertência por escrito; II - Multa; 

III - suspensão do direito de dirigir; IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 

2016) (Vigência) V - Cassação da Carteira Nacional de Habilitação; VI - 

Cassação da Permissão para Dirigir; VII - Frequência obrigatória em curso 

de reciclagem. ” Quanto ao procedimento administrativo para imposição de 

multa, o Código de Trânsito prevê a necessidade da perfectibilização de 

duas notificações ao infrator, uma para comunicar a autuação da infração, 

e outra para impor a multa, conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 

282, todos do CTB. Como se vê, o CTB é claro, ao estabelecer que o 

procedimento a ser adotado pelas autoridades de trânsito na efetivação 

das autuações deve observância a dupla notificação. A propósito, esse 

entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312 da Corte da 

Cidadania: “No processo administrativo para imposição de multa de 

trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 

pena decorrente da infração. ” (Destaquei) Com efeito, o colendo Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido que, nos casos de 

autuação em flagrante, o auto de infração de trânsito produz o efeito de 

notificação do cometimento da infração, desde que contenha a assinatura 

do condutor (notificação presencial). Não havendo flagrante ou existindo 

recusa do condutor em assinar o documento, é imperioso o envio da 

notificação da autuação, via postal, no prazo legal. Quanto ao 

condicionamento do licenciamento ao prévio pagamento das multas 

aplicadas, transcrevo o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 

124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão 

exigidos os seguintes documentos: VIII - comprovante de quitação de 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao 

veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas; Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de 

Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e 

ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas. Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual 

será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, 

no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O 

veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas. ”. (Destaquei) A teor do que estabelece a legislação, a regra é 

que inexiste ilegalidade quanto ao condicionamento do licenciamento do 

veículo ao prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito. 

Todavia, essa regra comporta exceção, nomeadamente no caso previsto 

no inciso II do art. 282 do CTB, qual seja, ausência de notificação do 

infrator no prazo máximo de trinta dias. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: 

É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa de trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar 

também, que a penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu 

proprietário, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas. Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de 

responsabilidade do proprietário do veículo, será atribuída ao condutor 
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identificado no ato da infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas 

infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 

257 do CTB. Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da ADI n° 2.998, reconheceu a constitucionalidade das normas do Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB) que condicionam o licenciamento do veículo à 

previa quitação de todas as multas e débitos tributários. Por unanimidade, 

os i. ministros também afastaram possibilidade de estabelecimento de 

sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): Decisão: O 

Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio 

(Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou 

improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, 

VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por 

unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, 

parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento 

de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, 

declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” 

constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 

Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 

Plenário, 10.04.2019 No presente caso, após análise detida dos autos se 

constata que o endereço constante no prontuário do veículo de placa 

QBV6551, de propriedade da impetrante, diverge do endereço constante 

na peça inicial e no comprovante de endereço apresentado. Com efeito, os 

artigos 123, § 2º, e 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõem aos 

proprietários de veículos a obrigação de manter atualizado o respectivo 

endereço. O desatendimento da exigência faz presumir válida a 

notificação da multa: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando: § 2º No caso de transferência 

de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o 

novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento 

para alterar o Certificado de Licenciamento Anual. Art. 282. Aplicada a 

penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 

infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º A notificação 

devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será 

considerada válida para todos os efeitos. (...). A jurisprudência, em casos 

semelhantes, firmou entendimento de que, o envio da notificação ao 

endereço fornecido pelo proprietário do veículo junto ao DETRAN é 

suficiente para se presumir a sua intimação, a saber: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O 

CANCELAMENTO DE MULTAS SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. INFRATOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU OMISSÕES. DOCUMENTAÇÃO 

NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO 

MAGISTRADO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS NÃO FORAM 

APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

211/STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 376.662 - RJ (2013/0242782-5) - RELATOR: 

MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - 08/09/2016) Ademais, o 

DETRAN disponibiliza extrato (id.23954698), no qual é possível se verificar 

a ocorrência da dupla notificação das autuações pela Prefeitura de 

Cuiabá, as quais presumem-se válidas em razão dos argumentos acima 

expostos. Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova 

pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o 

seu direito líquido e certo a prima facie. Diante da ausência de prova 

inequívoca e pré-constituída, não há como acolher o pleito inicial; nesse 

sentido: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – 

ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - 

SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e 

certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a 

reforma da sentença para denegar a segurança vindicada. (N.U 

1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

31/07/2019) Noutro giro, quanto ao pleito de declaração de nulidade das 

infrações, sem maiores sobressaltos, tenho que não merece prosperar, 

porquanto a pretensão deve ser objeto de ação cognitiva, já que demanda 

dilação probatória. É este o entendimento no egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – 

IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da 

súmula nº 127 do STJ. Todavia, na via mandamental, a matéria submetida 

ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere ao arquivamento da multa 

reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito 

perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de 

contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a 

termo dilação probatória. (N.U 0500062-10.2015.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

29/01/2019, Publicado no DJE 21/02/2019). Destaquei. Destarte, ausentes 

os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o 

writ of mandamus, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Dispositivo. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM 

e, por conseguinte, REVOGO a liminar concedida. Sem custas conforme o 

disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato 

Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não 

sujeita ao reexame necessário (art.14, §1º da lei 12.016/2009). P. I.C. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024966-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por RENATA CORREA DA COSTA em desfavor 

da Senhora Secretária de Saúde do Município de Cuiabá. Relata que 

possuía contrato por tempo determinado de 02 (dois) anos e exercia o 

cargo médica no Pronto Atendimento Clínico na Policlínica do Planalto, onde 

atendia aos usuários do SUS daquela região. Narra que foi demitida pela 

Secretaria Municipal de Saúde, em 1°/07/2007, sob o argumento de 

excepcional interesse público. Em sede de liminar requereu que fosse 

concedido o direito de retornar ao seu emprego, tendo em vista a 

ilegalidade exposta na rescisão do contrato de trabalho temporário, do 

qual ela fazia parte como contratada da administração pública municipal – 

Secretaria de Saúde de Cuiabá – MT, no mérito pugna pela confirmação da 

liminar. Liminar indeferida (id.9519789). A impetrante opôs embargos de 

declaração no id.9585708, os quais foram rejeitados (id.9645967). 

Novamente a impetrante opõe embargos de declaração (id.9720661) 

Contrarrazões da autoridade coatora acostada, no Id. 10455413. Decisum 

de id. 13019037, rejeitou os embargos opostos. Pronunciamento do 

Município de Cuiabá requerendo o julgamento da lide, no id. 13107516. 

Manifestação do Ministério Público (id.13557358). Vieram-me conclusos. 

Decido. É o relatório. Fundamento e Decido. Segundo dispõe o artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 
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mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito 

líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da 

autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio 

mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente writ 

cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo da impetrante 

em razão demissão de seu cargo temporário. Com efeito, o tema referido 

foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: 

Compulsando os autos, não verifico, a priori, a ilegalidade no ato de 

dispensa de servidora precária, que foi contratada em caráter temporário, 

não justificando a manutenção do vínculo contratual em face da 

conveniência dos interesses da Administração. Nesse aspecto e atento 

aos fundamentos jurídicos que levaram à rescisão contratual apontada 

pela Impetrante, noto que o sobredito vínculo de n. 0009/2017, foi firmado 

entre as partes por excepcional interesse público e rescindido por 

conveniência da Municipalidade, com esteio na Lei Municipal n. 4.424 de 16 

de setembro de 2003. Assim, verifico que a Impetrante ocupava cargo 

decorrente de contrato por tempo determinado, que não lhe confere direito 

à estabilidade no serviço público, não havendo nos autos prova 

inequívoca de que tenha havido ilegalidade no desfazimento do vínculo 

laboral, razão pela qual, ao menos nesse momento, não há que se falar na 

existência de direito à reintegração. Ademais, em detida análise do 

contrato de prestação de serviço n. 0009/2017, especificadamente no que 

diz respeito à Cláusula 9ª, § 1º, inciso I e § 2º, este colacionado aos autos 

pela própria Impetrante, resta claro que o vínculo poderá, a qualquer 

momento, ser rescindido por iniciativa do Contratante (Administração 

Pública), não subsistindo neste caso qualquer tipo de indenização ou multa 

por rescisão antecipada, inclusive de natureza trabalhista. Em sendo 

assim, também carece de razão os argumentos da Impetrante no que 

concerne à ausência de contraditório e ampla defesa frente à demissão 

efetuada pelo órgão municipal, tendo em vista que a rescisão foi motivada 

por ato discricionário da Administração Pública que ilide a presença de 

arbitrariedade por parte do Impetrado, afastando dessa forma, a 

relevância da argumentação deduzida na exordial. E para corroborar o 

exposto, colaciono o seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE 

COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO 

TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU 

ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO 

CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – CESSAÇÃO 

UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional 

nº 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, 

contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo 

simplificado, o direito à estabilidade. Os contratos temporários possuem 

caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a 

qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, 

tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo. 

(Apelação / Remessa Necessária 89006/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017).” Entendo ser necessário 

também mencionar parte da fundamentação da decisão que rejeitou os 

embargos de declaração opostos: (...)a insurgência da Embargante quanto 

à ausência das formalidades legais para a efetivação do distrato 

(assinatura da servidora temporária, etc), e cometimento de abuso do 

poder por parte da Municipalidade, haja vista que a “demissão”, como 

assinalado, estava prevista no próprio contrato administrativo de serviço, 

independentemente da anuência escrita da mesma, sendo esta, mera 

formalidade acessória, que não tem o condão de modificar o sobredito 

negócio jurídico. Assim, resta claro, que não há como sobrepor à Ordem 

Pública e aos Interesses da Coletividade, qualquer outra forma prescrita 

em Direito Privado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor municipal. Contrato 

temporário. Dispensa unilateral. Pedido de reintegração. Inocorrência de 

estabilidade. Possibilidade de dispensa a qualquer tempo e sem 

necessidade de prévio processo administrativo. Manutenção da sentença 

que denegou segurança. Desprovimento. O servidor contratado por prazo 

determinado, com escopo de atender a necessidade temporária e de 

excepcional interesse público, não tem direito à estabilidade no serviço 

público. O ente contratante dispõe da faculdade de, a qualquer momento, 

de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o 

vínculo firmado, máxime em observância da prevalência do interesse 

público. Ausente demonstração da ilegalidade do ato de dispensa do 

servidor precário, contratado em caráter temporário, não há respaldo para 

se declarar, de plano, a nulidade da rescisão de seu contrato de trabalho, 

e impor a sua imediata reintegração ao cargo. V I S T O S, relatados e 

discutidos estes autos da apelação cível em que figuram como partes as 

acima mencionadas. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00005783920148150111, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES 

ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 17-11-2015) Sobre outro prisma, 

as graves denúncias irrogadas à Secretaria de Saúde, à princípio, como 

dito, não autoriza, de per si, a concessão da liminar suplicada, merecendo 

porém ser investigada pelo órgão competente. Cumpre ressaltar que, os 

contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a 

Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo 

de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração 

de procedimento administrativo. No caso dos autos, o município de Cuiabá 

mantinha um vínculo precário com a autora, haja vista que ela não exercia 

efetivamente cargo público, mas sim uma função pública de forma 

temporária, com contratação por tempo determinado, para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse viés, as 

premissas estabelecidas na decisão referida foram corroboradas pela 

autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de 

convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já 

alcançado. Dispositivo. Dessa forma, CONSTATA-SE A LEGALIDADE do 

ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A 

ORDEM. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da 

Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF 

e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028778-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Pois bem, em análise aos documentos 

apresentados no ID nº. 26357152 e seguintes, entendo que a sentença foi 

amplamente cumprida pela autarquia estadual, bem como constata-se que 

o impetrante objetiva ver estendido os efeitos da decisão judicial favorável 

a fatos novos e posteriores ao julgado, o que não se mostra cabível. 

Desta feita, ante as considerações acima aduzidas e, em razão do 

cumprimento da ordem mandamental, determino o arquivamento do 

presente feito com todas as baixas de estilo. Arquive-se. Cumpra-se. 
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Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004710-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SOARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT18787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS - SR. FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, alegando que não foi disponibilizado o ato 

decisório a ser impugnado, requerendo a reabertura do prazo processual 

para proceder com a respectiva impugnação (ID nº 26718772). Todavia, 

em que pese a argumentação despendida pelo Requerido, verifica-se que 

a sentença de ID nº 26183590 foi devidamente proferida e disponibilizada 

no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.11.2019, além do que não há nos 

autos quaisquer provas que demonstrem que ocorreu um erro no Sistema 

PJe que não possibilitasse a visualização do decisum, ou seja, não há que 

se falar em não disponibilização do ato decisório, razão pela qual indefiro 

o pedido de ID nº 26718772. Na mesma oportunidade, tendo em vista que 

não foi interposto recurso da sentença retro por nenhuma das partes, e 

considerando que não há necessidade de remessa dos autos ao E. TJ/MT 

para reexame necessário em razão do art. 496, §4º do CPC, determino à 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o trânsito em 

julgado da decisão e remetam os autos ao arquivo com todas as baixas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007841-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008040-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019579-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA DE PINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007892-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007892-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019579-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA DE PINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019579-49.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2017. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013857-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO AUGUSTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) 

PROCESSO Nº 1013857-92.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JUCELINO 

AUGUSTO contra ato indigitado coator de lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão da decisão que culminou na suspensão do direito de dirigir do 

Impetrante. Aduz, em apertada síntese, que recebeu a notificação da 

autoridade Impetrada informando que teve suspenso o seu direito de dirigir 

pelo prazo de 06 (seis) meses em decorrência da prática de diversas 

infrações de trânsito. Pontua que foram olvidados os princípios basilares, 

em especial o do contraditório e da ampla defesa, o que impossibilitou sua 

defesa administrativa, consoante o art. 282 do CTB, não lhe restando 

alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o 

seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão 

da decisão que culminou na suspensão do direito de dirigir do Impetrante. 

Analisando perfunctoriamente os autos, entendo, prima facie, como 

demonstrada a fundamentação da impetração, não só pelas alegações da 

peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada. Isso 

porque ficou constatado que a pretensão do Impetrante procede, 

porquanto, ao menos neste limiar que a autarquia estadual de trânsito não 

realizou a devida notificação administrativa do Autor para que fosse 

aberta a possibilidade de apresentar recurso administrativo, ou seja, ele 

nunca tomou ciência das infrações administrativas supostamente 

cometidas e tampouco teve a oportunidade de exercer o seu direito de 

defesa (ID nº 30676222 e 30676225). Como se vê, é aplicável à espécie o 

juízo crítico do autor José Afonso da Silva, a respeito: “O princípio do 

devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo com 

um enunciado que vem da Magna Carta Inglesa, ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV). 

Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), contraditório 

e a plenitude da defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das garantias 

processuais. Garante-se o processo, e quando se fala em processo, e 

não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas 

instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando 

entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos 

da ordem jurídica. e isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do 

direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos 

procedimentais', conforme autorizada lição de Frederico Marques”. 

Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta 

que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em 

processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que 

possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, 

assim, o devido processo legal. Nesse diapasão, não se pode tolerar, 

naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que, sem amparo 

legal, possa comprometer o devido processo legal, o contraditório e da 

ampla defesa, o que é o caso dos autos, não sendo, portanto, questão de 

análise de mérito administrativo, o que é vedado pela jurisprudência 

maciça dos nossos Tribunais. Importante destacar, nesse aspecto, a 

sempre precisa lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles: “Ao Poder 

Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos da legalidade e 

legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo 

onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não 

se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou 

seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, 

porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de 

administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, 

relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos 

técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a 

conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios 
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gerais do Direito” (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., Malheiros 

Editores, São Paulo – 2002, pág. 674). Com efeito, vislumbro que não foi 

observado, no presente caso, princípios basilares do processo 

administrativo, quais sejam os princípios do contraditório e o da ampla 

defesa, tendo em vista que não houve a devida intimação do Impetrante no 

processo administrativo por ter enviado a intimação administrativa para 

endereço errôneo, cerceando toda a possibilidade de defesa do 

Impetrante. Nesse viés, partindo de uma intepretação análoga, dispõe o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA SOBRE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - VERIFICADA - 

SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. De acordo 

com os arts. 130 e 131 do CPC/73, é prerrogativa do magistrado 

determinar as provas necessárias à instrução do processo e ao 

julgamento do mérito, conferindo-lhe, ainda, a lei processual civil, a 

prerrogativa de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, 

sem incorrer no cerceamento de defesa. Resta evidente o cerceamento 

de defesa quando não franqueado ao apelante o acesso às provas novas 

juntadas aos autos, especialmente quando a intenção é comprovar a 

possível nulidade do procedimento administrativo que convalidou a 

autuação por dano ambiental”. (N.U 0003654-95.2008.8.11.0013, ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) – 

Destacamos. Portanto, entendo presentes e verificados os requisitos 

exigidos para a concessão da liminar almejada no presente mandamus. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar o restabelecimento do direito de dirigir 

do Impetrante, suspendendo-se a decisão administrativa que aplicou a 

objurgada penalidade, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste 

writ. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). 

Notifique-se pessoalmente a autoridade Impetrada, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Por fim, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, servindo esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014139-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA EVA DE ALMEIDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DE SOUSA JUNIOR OAB - SP442173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1014139-33.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

BETANIA EVA DE ALMEIDA ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, onde objetiva a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários objeto das Certidões de Dívida Ativa – CDA nº 

20191630812 e 20191637957. Deu à causa o valor de R$ 34.071,77 (trinta 

e quatro mil e setenta um reais e setenta e sete centavos). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Nesta Comarca foi instaurada a 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da leitura da 

competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas, 

o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Por fim, determino à 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa 

definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014266-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1014266-68.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por LUIZ FERNANDO 

PEREIRA DE ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao 

Requerido que restabeleça o benefício de auxílio-doença por acidente de 

trabalho (Benefício nº 6287041378), retroativamente a data de sua 

cessação, qual seja o dia 18.03.2020. Deu à causa o valor de R$ 

24.428,16 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e dezesseis 

centavos). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem seguindo o mesmo entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Melhor elucidando, imperioso 

transcrever as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE 

FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA 

– NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 
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valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – 

Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS 

AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e 

X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na 

Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007608-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1007608-67.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação pelo 

Procedimento Comum proposta por PAULO ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência dos 

pedidos para que seja determinado ao Requerido que proceda à promoção 

do Requerente ao cargo de 3º Sargento PMMT, com o pagamento dos 

valores retroativos. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007892-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1007892-75.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta por SILVIA PEREIRA DOS SANTOS 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do CARTÓRIO DO 

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO 

IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ e do CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO NOTARIAL E 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA TERCEIRA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE 

CUIABÁ, todos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos 

pedidos para que sejam condenados os Requeridos ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais), bem como que sejam condenados ao ressarcimento à Autora de 

todos os gastos feitos com a aquisição dos lotes. Deu à causa o valor de 

R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 498 de 900



competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Ressalta-se que, embora a parte Autora tenha atribuído a esta causa valor 

acima de 60 (sessenta) salários mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito 

de modo completamente aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos 

para a Vara de Fazenda, o que caracteriza a tentativa de burla da 

distribuição e merece nosso repúdio, em atenção ao disposto na 

Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in verbis: “Art. 2º. Na análise de 

recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da 

causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio 

virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a 

remessa a outro juízo, onde será digitalizado”. Ademais, imperioso 

salientar que o montante referente à indenização por danos morais, 

quando devido, será livremente arbitrado pelo magistrado, obedecendo, 

por óbvio, aos critérios já consolidados pela doutrina e jurisprudência, o 

que implica em dizer que o valor da causa fixado pela parte não passa de 

mera sugestão, não devendo ser levado em conta para fins de distribuição 

da ação para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007864-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1007864-10.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação pelo 

Procedimento Comum proposta por PERCILIA DE CAMPOS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a procedência dos pedidos para que seja 

determinado ao Requerido que proceda à revisão da aposentadoria da 

Autora, contabilizando em seus proventos os valores recebidos a título de 

função gratificada, bem como que seja condenado ao pagamento das 

diferenças oriundas da revisão. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007879-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI MOURA MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1007879-76.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Indenizatória 

proposta por SILVANEI MOURA MEDEIROS em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja 

condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), lucros cessantes no 

valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais e a título de 

danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deu à 

causa o valor de R$ 64.100,00 (sessenta e quatro mil e cem reais). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Ressalta-se que, embora a parte Autora 

tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in 

verbis: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao 

Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a 

tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, 

declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será 

digitalizado”. Ademais, imperioso salientar que o montante referente à 

indenização por danos morais, quando devido, será livremente arbitrado 

pelo magistrado, obedecendo, por óbvio, aos critérios já consolidados pela 

doutrina e jurisprudência, o que implica em dizer que o valor da causa 

fixado pela parte não passa de mera sugestão, não devendo ser levado 

em conta para fins de distribuição da ação para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 
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na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010416-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SANTIAGO SILVA OAB - 203.650.122-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO (PJE 02) PROCESSO Nº 1010416-63.2019.8.11.0001 Vistos, 

etc. Nos termos da Portaria nº º 365/2019 e da Resolução TJ-MT/TP nº 

04/2019, as quais versam sobre a distribuição de novas ações relativas à 

saúde pública, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação e determino a redistribuição dos autos à 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, mediante 

compensação. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001542-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANO ALVES DE LIMA OAB - 458.772.621-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO (PJE 02) PROCESSO Nº 1001542-89.2019.8.11.0001 Vistos, 

etc. Nos termos da Portaria nº º 365/2019 e da Resolução TJ-MT/TP nº 

04/2019, as quais versam sobre a distribuição de novas ações relativas à 

saúde pública, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação e determino a redistribuição dos autos à 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, mediante 

compensação. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017073-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1017073-03.2016.8.11.0041 (PJE 

03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária proposta por 

MARIA JOSÉ ARRUDA DA SILVA SANTANA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a procedência da ação para que seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil ECONOMISTA, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento de 

lucros cessantes no valor de R$ 65.183,67 (sessenta e cinco mil reais, 

cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), bem como ao 

pagamento do dano moral inerente no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Aduz, em síntese, que participou do concurso público para o 

provimento de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador, regido pelo Edital nº 005/2009/SAD. Assevera que se 

classificou na 109ª posição do aludido certame, compondo o cadastro de 

reserva, todavia, não obstante a necessidade de servidores, o Requerido 

somente convocou 71 (setenta e um) candidatos classificados, além do 

limite de vagas disponibilizadas. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Devidamente citado, o Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID nº 6041000), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 7309143), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil ECONOMISTA, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento de 

lucros cessantes no valor de R$ 65.183,67 (sessenta e cinco mil reais, 

cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), bem como ao 

pagamento do dano moral inerente no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do escorço 

fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da parte 

Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Economista, foram 

disponibilizadas 42 (quarenta e duas) vagas e que a demandante foi 

classificada no cadastro de reserva na 109ª posição, portanto, fora do 

limite de vagas oferecidas (ID nº 3062396 e 3062399). Observa-se, 

também, que durante o prazo de validade, foram convocados 71 (setenta 

e um) candidatos. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II 

da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal 

acima transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego 

público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos 

seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, porém esta deve ser 

motivada pelo poder público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou 

seja, o gestor público, após convocação de um número “X” de candidatos 

acima do número de vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo 

a nomeação o concursando aprovado e classificado dentro do chamado 

cadastro de reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos 

novos ou vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e 

foi aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 500 de 900



colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018383-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA CRISTINA DE MORAIS CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1018383-44.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer 

com pedido de liminar, proposta por DAYANA CRISTINA DE MORAIS 

CARDOZO, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

liminarmente, que seja determinado ao requerido que restitua à autora o 

prazo para que possa tomar posse no cargo Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social – Perfil Advogado, tornando sem efeito o ato n° 

13.856/2013. Aduz inicialmente a autora que participou de concurso 

público no ano de 2009 promovido pelo Estado de Mato Grosso, 

concorrendo para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e 

Social – Perfil Advogado, no qual foram ofertada 16 vagas, tendo sido 

classifica na 31ª colocação. Relata que, o concurso fora homologado em 

junho de 2010, e o Estado de Mato Grosso deu início as nomeações dos 

aprovados e classificados para o cargo ao qual a autora concorreu. 

Informa ainda, que na data de 28.02.2013, o requerido nomeou a autora 

através do ato n°. 12.472/2013, publicado no Diário Oficial, porém, ressalta 

que por meio do ato n°. 13.856/2013, o estão tornou sem efeito o seu ato 

de nomeação, sob o argumento que a autora não teria comparecido para 

tomar posse. Aduz que, não foi notificada pessoalmente sobre a 

nomeação, bem como informou que não acompanha diariamente o Diário 

Oficial, o que culminou na perda do prazo para que tomasse posse. 

Salienta, que somente teve conhecimento do ato lesivo em 2016, quando 

procurou a Secretaria de Administração do Estado e teve negada a Posse, 

salienta, que o requerido não respeitou os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da publicidade, uma vez que, realizou o ato de nomeação 

muito tempo depois da realização das provas e da publicação da 

homologação do resultado do certame. Por fim, requer seja concedida a 

liminar, para que o requerido restitua à autora o prazo para tomar posse 

no cargo Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil 

Advogado, tornando sem efeito o ato n° 13.856/2013. Escuda a pretensão 

à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Provimento antecipatório indeferido ao ID n°. 3704028. Devidamente, 

citado o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da demanda, conforme ID n°. 4173912. Impugnação à contestação ao ID 

n°. 7246210. Sem parecer Ministerial. Os autos me vieram cls. Em síntese, 

é o necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, trata-se de Ação de Obrigação de fazer 

objetivando que seja determinado ao requerido que restitua à autora o 

prazo para que possa tomar posse no cargo Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social – Perfil Advogado, tornando sem efeito o ato n° 

13.856/2013. Conforme relatado, o cerne da questão posta em litígio é 

conferir se o ato praticado pelo Requerido encontra-se eivado de vício no 

ato de nomeação da Requerente que, em tese, não se deu nos termos 

previstos na lei. É cediço que o concurso público deve ter estrita 

obediência aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que 

devem reger todos os atos da Administração Pública. O ato de 

convocação do candidato tem o dever de ser amplamente divulgado, com 

a publicação não só no órgão oficial, mas também mediante convocação 

pessoal do candidato, para que possa exercer, de seu interesse, seu 

direito de nomeação e posse. Dessa maneira, sabe-se, também, que a 

comunicação do ato de nomeação da candidata aprovada/classificada 

apenas via Diário Oficial Eletrônico ofende os princípios constitucionais da 

publicidade e da razoabilidade, haja vista o longo lapso temporal decorrido 

entre a homologação do certame e a nomeação. Em análise detida dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 3275253 e seguintes, percebe-se que a convocação do impetrante 

se deu tão somente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, ou 

seja, a requerente apenas tardiamente tomou ciência da sua nomeação 

para o cargo, o que causou a impossibilidade da sua posse infringindo, 

assim, os princípios da publicidade e da vinculação ao edital. Ora, tal 

comunicação apenas pelo Diário Oficial, conquanto atenda às regras 

previstas no edital, fere diretamente, a meu ver, os princípios da 

publicidade e o da razoabilidade, que devem pautar todos os atos da 

Administração. O que ocorre, de fato, é que não é comum a leitura do 

Diário Oficial, sendo que não me afigura razoável a exigência da leitura 

diária por parte dos candidatos. Ademais, as publicações das nomeações 

ocorrem sem qualquer destaque, o que dificulta sobremaneira a sua 

visualização, podendo se concluir que o procedimento revela-se falho e 

não atinge o seu objetivo principal, como se observa no presente caso. Em 

virtude desta situação, a comunicação das nomeações não pode ficar 

adstrita à realidade meramente formal. Sobre este tema, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA 

NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. 1. A ausência de definição no que 

consistiu a alegada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil 

inibe o conhecimento do recurso especial, pela incidência do enunciado nº 

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. "Esta Corte Superior 

possui entendimento pacífico no sentido de que caracteriza violação ao 

princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de 

concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário 

oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou 

a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida 

convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, 

diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. Precedentes." 
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(RMS nº 32.688/RN, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, in DJe 12/11/2010). 3. Não é razoável exigir de aprovado em 

concurso público o acompanhamento da publicação da sua nomeação, por 

mais de dois anos, no Diário Oficial. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ 

- AgRg no Ag: 1369564 PE 2010/0204098-8, Relator: Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, Data de Julgamento: 22/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 10/03/2011) (Destaquei). Não é outro o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO 

PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO 

OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – 

NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE 

A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A 

NOMEAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO FORA NÚMERO DE VAGAS 

OFERTADAS NO EDITAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E 

DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

CANDIDATO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando o longo lapso 

temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a 

nomeação do candidato aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal 

para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais 

da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do 

ato no Diário Oficial. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017). “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – 

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - CANDIDATA CONVOCADA 

SOMENTE POR EDITAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E 

RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTES DO 

STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. Nos termos do artigo 23 da Lei n. 

12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 

decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato 

impugnado. Impetrado o mandado de segurança dentro desse lapso 

temporal, não há falar em decadência. Constitui ofensa aos princípios da 

publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato 

aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante 

publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo 

entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.” 

(MS 164425/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016) (Grifo nosso). 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO 

PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — 

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de 

candidato classificado em concurso público o acompanhamento da 

publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em 

conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o 

certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser 

interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Recurso não provido.” (Apelação / Reexame Necessário 132835/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016) (Grifo nosso). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL - FALTA DE CONVOCAÇÃO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – ATO ADMINISTRATIVO 

ILEGAL - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e 

razoabilidade a convocação e nomeação de concorrente 

aprovado/classificado em concurso público somente mediante publicação 

em diário oficial e jornal local, sem envio de correspondência à residência 

do candidato, para tomar conhecimento do ato convocatório, sobretudo 

quando transcorrido lapso temporal significativo.” (Ap 104934/2014, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) Como sabemos, o regime 

democrático, analisado na perspectiva das delicadas relações entre o 

Poder e o Direito, não tem condições de subsistir, quando as instituições 

políticas do Estado falharem em seu dever de respeitar a Constituição e as 

leis. Na realidade, impõe-se, a todos os Poderes, o respeito incondicional 

aos valores que informam a declaração de direitos e aos princípios sobre 

os quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado, o 

que a meu ver não restou observado. Desta feita, cabe ao Poder Judiciário 

irrecusável importância jurídico-institucional de fazer prevalecer à 

autoridade da Constituição e de preservar a força e o império das leis, 

impedindo, desse modo, que se subvertam as concepções que dão 

significado democrático ao Estado de Direito. Portanto, há de se 

reconhecer a ilegalidade perpetrada nos atos praticados pela 

Administração Pública, que infringiu princípios basilares ao não realizar a 

devida publicidade de atos de tão tamanha relevância ao interesse público. 

Assim, impõe-se a procedência em parte da demanda. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, pelas razões acima aduzidas, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, reconhecendo o direito do Autor restituição do prazo para a posse 

no Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Advogado - 

Polo Cuiabá, para o qual foi aprovada, por meio do Concurso Público nº. 

05/2009-SAD-MT, tornando, assim, sem efeito o Ato n. 13.856/2013 e, via 

de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do 

art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007446-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1007446-72.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por MARCIO HENRIQUE DE 

ANDRADE MESQUITA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para 

que seja condenado o Requerido ao pagamento dos valores relativos às 

horas extras e ao adicional noturno, devendo referidos valores incidir 

sobre todas as verbas recebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações, verba indenizatória e demais vantagens que compõem a 

remuneração. Aduz, em síntese, que é servidor público integrante do 

Grupo TAF, o qual realiza fiscalização direta, desempenhada nos postos 

fiscais distribuídos ao longo da fronteira estadual, trabalhando em regime 

de plantão. Alega que a Lei Complementar nº 79/2000 prevê, em seu art. 

10, que o regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 

(quarenta) horas semanais e a Portaria nº 70/99 da SEFAZ/MT prevê a 

jornada mensal de 120 (cento e vinte) horas, todavia tem trabalhado, em 

cumprimento às ordens de serviço desse órgão, 10 (dez) dias 

ininterruptos de serviço, o que culmina, ao final do mês, em 240 (duzentos 

e quarenta) horas trabalhadas. Pontua que está trabalhando muito mais do 

que o previsto em Lei, portanto faz jus às horas extras, bem como ao 

adicional noturno correspondente ao total das horas extras trabalhadas. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos 

autos (ID nº 1847740), alegando, em sede de preliminar, a prescrição 

quinquenal, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Réplica 

acostada aos autos (ID nº 1937738), onde a parte autora rechaçou todos 

os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Suscitada questão 

preliminar, passo à análise da mesma. PRELIMINAR Da Prescrição. Salienta 

a Fazenda Pública que a pretensão da Autora encontra-se prescrita, visto 

que ajuizou a presente ação após o transcurso de mais de 05 (cinco) 

anos dos fatos elencados na exordial. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32, 

prevê, in verbis: “Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem”. Em se tratando de ação de cobrança de horas extras, ante a 
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ausência de intervalo intrajornada, a relação obrigacional é de trato 

sucessivo, assim a prescrição atinge somente aquelas vencidas antes do 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Feitas essas considerações, 

denota-se que o pedido do Estado de Mato Grosso não merece prosperar, 

visto que o autor, na petição inicial, requereu a condenação da Fazenda 

Pública quanto à dívida não prescrita, justamente em observância ao prazo 

legal supra. Assim, não há que falar em prescrição da pretensão, razão 

pela qual rejeito a preliminar. DO MÉRITO Entendo que o caso contempla o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC, eis que se 

trata de questão eminentemente de direito, que, à luz dos elementos 

trazidos nos autos, dispensa a dilação probatória. Em análise dos fatos 

narrados, somado ao conjunto probatório acostado aos autos, entendo 

como demonstrado o direito que assiste à parte Autora. A Lei 

Complementar nº 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do 

Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê em seu art. 

10 o seguinte, in verbis: “Art.10 O regime de trabalho dos ocupantes do 

Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais”. Da leitura do 

dispositivo legal acima transcrito, infere-se que a jornada ordinária dos 

servidores do Grupo TAF é de 40 (quarenta) horas semanais. Contudo, ao 

que se observa, diversos servidores trabalham nos postos fiscais, em 

regime de plantão, com jornada diferenciada estabelecida por ordens de 

serviço, como é o caso da parte Autora. Nessa situação, a equipe 

composta de agentes e fiscais trabalha 10 (dez) dias ininterruptos em 

cada mês, com jornada iniciando às 08:00h e terminando às 08:00h do dia 

seguinte, consoante se vê dos documentos juntados, onde constam 

diversas ordens de serviço. É claro que aqui não se quer afirmar que o 

servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24h (vinte e quatro horas) por 

dia, o que é humanamente impossível. É óbvio que existe 

revezamento/rodízio entre os agentes que compõe a equipe de trabalho no 

posto fiscal, de modo que se há compensação das horas extras com 

folgas, não há que se falar em pagamento de adicional. O cerne da 

questão são as horas extras não compensadas com folgas, essas sim, 

devem ser indenizadas mediante o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) sobre a hora normal, consoante estabelece o art. 7º, XVI, da 

Constituição Federal e os arts. 92 e 93 da Lei Complementar nº 04/90, 

respectivamente: “Art. 7º (...) XVI - remuneração do serviço extraordinário 

superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; (...)”. “Art. 92. O 

serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50 % 

(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho”. “Art. 93. 

Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações 

excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas 

diárias, conforme se dispuser em regulamento”. Nesse sentido, 

considerando que a parte Autora está submetida a uma jornada de 

trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 10 da Lei 

Complementar nº 79/2000, resta claro o seu direito ao crédito de horas 

extras, se não houve compensação na modalidade de folgas, o que 

deverá ser objeto de liquidação de sentença, com a juntada de 

documentos comprobatórios das efetivas horas trabalhadas pela parte 

Autora enquanto membro da equipe de plantão. Ora, se houve a prestação 

do serviço extraordinário, é dever do Estado arcar com o pagamento, sob 

pena de incorrer em enriquecimento ilícito em detrimento do servidor. 

Nesse sentido, é a jurisprudência majoritária sobre o assunto, podendo-se 

citar dentre os julgados: “REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ADICIONAL NOTURNO - 

DIREITO AO RECEBIMENTO - BASE DE CÁLCULO - CONSECTÁRIOS 

LEGAIS - ADI Nº 4.357/DF - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA NOVA 

REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 - PRECEDENTE DO STJ - 

EFICÁCIA PARADIGMÁTICA (ART. 543-C DO CPC). 1. O direito ao adicional 

noturno e às horas extras deve incidir apenas sobre o valor-hora normal 

de trabalho, compreendido como a retribuição pecuniária devida ao 

servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado 

em lei, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor 

a título de adicional ou gratificação. (...) V.V EMENTA: REEXAME 

NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS - ADICIONAL NOTURNO - DIREITO AO RECEBIMENTO - 

ART.12 DA 10.745/92 - NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA - HORAS EXTRAS 

- DIREITO À PERCEPÇÃO DAS HORAS NÃO COMPENSADAS - JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960/09 - ADEQUAÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. 1) O servidor público estadual tem direito ao recebimento do 

adicional noturno pelos dias em que laborou em regime de plantão no 

horário das 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia 

seguinte. Inteligência dos art.7º, IX e 39, §3º da CR/88 c/c art. 12 da Lei n.º 

10.745/92. 2) Embora o artigo 12 da Lei Estadual 10.745/92, que garante o 

adicional noturno aos servidores públicos, faça menção a "regulamento", a 

norma dele extraída possui eficácia imediata, dispensando outro diploma 

legal que a regulamente, porquanto já dispõe de forma exaustiva acerca 

dos termos e condições necessários para que o direito seja 

concretamente exercido, tais como a definição do que seja trabalho 

noturno, o percentual de acréscimo e a base de cálculo sobre o qual deve 

incidir. 3) Aos agentes fiscais de tributos estaduais que laborarem em 

regime de plantão, ultrapassando a jornada legal, é devido o pagamento 

das horas extras prestadas e não compensadas. 4) De acordo com o 

artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, nas causas em que for 

vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados 

consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas 

do §3º. 5) Em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, 

prejudicados o recurso de apelação e o recurso adesivo. (Desa. Teresa 

Cristina Da Cunha Peixoto).”. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 

1.0024.09.739019-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha 

Peixoto, 8ª Câmara Cível, julgamento em 27.03.2014, publicação da súmula 

em 07.04.2014). “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTES FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS. REGIME PLANTÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL 

NOTURNO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Aos agentes fiscais de tributos estaduais que laborarem em regime de 

plantão, ultrapassando a jornada legal, é devido o pagamento das horas 

extras prestadas e não compensadas, bem como ao adicional noturno 

pelas horas trabalhadas no período compreendido entre 22:00 às 05:00, o 

que deve ser devidamente apurado em liquidação de sentença.”. (TJMG - 

AP Cível/Reex Necessário nº 1.0024.11.109718-4/001, RELATOR: DES. 

BITENCOURT MARCONDES, julgado em 08.08.2013). Relativamente ao 

adicional noturno, tem-se por desnecessária a sua posterior 

regulamentação por Lei Estadual (Lei Complementar nº 04/1990), vez que, 

conforme a regra do §1º, do art. 5º da Constituição Federal, as normas 

que estabelecem os direitos e garantias fundamentais, como o direito ao 

adicional noturno ora pleiteado, são de aplicabilidade imediata. Desta 

forma, tem-se que, ainda que seja autorizado ao Poder Executivo 

regulamentar estas normas, dando-lhe maior detalhamento, certo é que 

sua eficácia independe de qualquer regulamentação, cumprindo ainda 

ressaltar que o dispositivo em comento, qual seja, o art. 94 da Lei 

Complementar nº 04/90[1], já apresenta, por si só, todos os elementos e 

requisitos do direito em discussão. Destarte, conforme previsto no 

ordenamento jurídico, os servidores civis do Estado de Mato Grosso, 

dentre eles os Agentes de Tributos Estaduais, que efetivamente laborarem 

no período compreendido entre 22:00 horas de um dia e 05:00 horas do 

dia seguinte, têm direito ao recebimento do adicional noturno, no 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da hora normal de 

trabalho. Ademais, ressalte-se que não obsta a percepção do adicional 

noturno em questão, o fato de haver compensação do horário trabalhado 

no período noturno com as horas de folga posteriormente concedidas, 

tendo em vista que, conforme entendimento já pacificado no Supremo 

Tribunal Federal, ainda que o servidor trabalhe sob o regime de 

revezamento, referido adicional lhe é devido. Neste sentido, a súmula 213 

do STF: “Súmula 213: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que 

sujeito o empregado ao regime revezamento”. Isso posto, verifica-se, 

pelos vastos documentos carreados aos autos, que a parte Autora 

exerce sua atividade no período noturno, e, ainda que de forma revezada, 

faz jus ao adicional. Diante disso, impõe-se, pois, a procedência da 

demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

afasto as preliminares arguidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

para condenar o Requerido ao pagamento do adicional noturno e de horas 

extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas 

as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição 

quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Salienta-se 

que o montante devido a título de verbas pretéritas será atualizado com 

juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo 

IPCA-E, desde a data em que cada parcela era devida até o efetivo 

pagamento. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que serão fixados no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor que será apurado em sede de liquidação da sentença, 
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conforme art. 85 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, à vista do reexame necessário, consoante determina o art. 

496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO [1] “Art. 94. O serviço 

noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas 

de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido 

de 25 % (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 

(cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos”.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008231-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY CLAUDIA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Ana Paula Vilhaça - Secretaria gestão Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1008231-34.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por ALINY CLAUDIA ARAUJO contra 

ato indigitado coator da lavra do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ e da 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que as autoridades indigitadas 

coatoras procedam com a imediata posse da Impetrante no cargo de 

Profissional de Enfermagem, ocupação Técnica de Enfermagem nível 

médio, do Município de Cuiabá/MT. Aduz, em síntese, que foi aprovada no 

Concurso Púbico para o cargo de Profissional de Enfermagem, ocupação 

Técnico de Enfermagem nível médio, tendo sido convocada para a posse 

pela autoridade apontada como coatora. Relata que o artigo 2º do Ato 

477/2016 publicado em abril de 2016 além de apresentar uma série de 

requisitos, indica na alínea “l” que o candidato deverá passar por um 

exame admissional que será apurado por uma perícia médica oficial, sendo 

que a alínea “b” do artigo 3º informa que o atestado de sanidade física e 

mental será expedido/homologado por junta médica municipal de acordo 

com os exames apresentados no §3º. Sustenta que está previsto no 

edital, no campo de informações adicionais, que deverá ser realizado o 

agendamento da perícia médica somente através de telefone, tendo 

entrado em contato com o número mencionado no Edital e recebido a 

informação de que haveria um atraso no agendamento e que entrariam em 

contato. Informa que buscou em outras ocasiões entrar em contato com o 

número indicado, todavia, recebeu as mesmas informações, até que, no 

dia 16.05.2016, recebeu a informação de que a perícia havia sido 

encerrada, mesmo estando em mãos com toda a documentação exigida e 

buscado o agendamento da perícia médica. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Com a inicial, vieram acostados os documentos (relação de anexos). 

Liminar deferida, consoante decisão ID n°. 1429175. Devidamente 

notificada, a autoridade coatora apresentou Defesa Técnica ao ID n°. 

4487188, pugnando pela denegação da segurança. Sem parecer 

Ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Não é demais salientar que o Mandado de 

Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido 

e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados deve ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Conforme relatado, o cerne da questão posta 

em litígio é de determinar que a Impetrante tome posse imediatamente no 

cargo de Profissional de Enfermagem, ocupação Técnica de Enfermagem 

nível médio, referente ao Edital n. 001/2012/PMC/MT. Pois bem. Ressai do 

conjunto probatório que a Impetrante foi aprovada na 205ª posição em 

concurso público para o provimento do cargo de profissional de 

enfermagem, sendo que, através do Ato GP n° 478/2016, foi convocada 

para a posse no cargo almejado, com lotação no Município de Cuiabá, 

todavia, mesmo após a realização e homologação do certame e dentro do 

prazo de validade deste, a autoridade indigitada coatora, deixou de 

realizar o agendamento da perícia médica, mesmo com toda a 

documentação necessária em posse da Impetrante. Ora, ao que consta 

dos autos a Impetrante buscou entrar em contato no telefone indicado no 

Ato GP nº 477/2016, cabendo aos responsáveis procederem com o 

agendamento e realização da perícia para a homologação da 

documentação exigida, entretanto, em razão de uma clara falta de 

estrutura, escoou o prazo para a apresentação dos documentos. 

Ademais, a Impetrante foi aprovada em todas as fases do certame, bem 

como foi convocada para o ato de posse do cargo, então não seria 

razoável dizer que foi omissa em não entrar em contato com a perícia 

médica a ser realizada, ainda mais munida de toda a documentação 

necessária para homologação com data anterior ao último dia do prazo 

para sua apresentação (ID 1418603). Em caso semelhante, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça de pronunciou, senão vejamos: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO 

PÚBLICO. PRAÇA COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME 

CLÍNICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA 

CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA. CONCURSADO 

JÁ EXERCE CARGO NO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 

DESDE 2011. APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E TESTES FÍSICOS. 

RECENTE PROMOÇÃO A CABO/CBMDF. EXAME MÉDICO ENTREGUE 

FALTANDO DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA POSTERIOR, COM 

DIAGNÓSTICO NEGATIVO DA MOLÉSTIA. ERRO DO LABORATÓRIO 

ATESTADO DOCUMENTALMENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO CANDIDATO. 

ATRASO NA ENTREGA QUE NÃO LHE PODE SER IMPUTADO. DEVER DE 

CUIDADO OBJETIVO - NO TOCANTE A CONFERÊNCIA DO EXAME - NÃO 

EXIGÍVEL DO CANDIDATO. FORTUITO INTERNO OCORRENTE. 

INOBSERVÂNCIA DE PROPORCIONALIDADE PELA JUNTA MÉDICA. 

PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENTREGA POSTERIOR DE EXAME A CRITÉRIO 

DESTA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO POR 

FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PRECEDENTES DESTE 

TJDFT. PEDIDO DE INGRESSO NAS FILEIRAS DO CBMDF. 

IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE RESERVA DE VAGA AO CANDIDATO 

EM FUTURO CURSO DE FORMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E 

ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 

INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. PRESENTE A IMPERATIVIDADE DE 

APLICAÇÃO DA MÁXIMA DA RAZOABILIDADE, NOS PRECISOS TERMOS 

DO QUE PRELECIONA MARÇAL JUSTEN FILHO, IN LITTERIS:"O PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE DESENVOLVEU-SE A PARTIR DO DIREITO 

ALEMÃO, ENCONTRANDO-SE AMPLAMENTE INTEGRADO NO DIREITO 

EUROPEU NOS DIAS ATUAIS. O PRÓPRIO TRATADO DA COMUNIDADE 

EUROPEIA EXPLICITAMENTE O CONSAGROU, AINDA QUE A PROPÓSITO 
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DA PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE A 

COMUNIDADE E OS ESTADOS-MEMBROS. ALUDIDO PRINCÍPIO PASSOU A 

SER ADOTADO AMPLAMENTE COMO CRITÉRIO DE COMPOSIÇÃO DE 

CONFLITOS NORMATIVOS, ESPECIALMENTE NO TOCANTE AO EXERCÍCIO 

DE FUNÇÕES ESTATAIS. FILHO, MARÇAL JUSTEN IN CURSO DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO, 8ª EDIÇÃO, REVISTA, AMPLIADA E ATUALIZA. 

EDITORA FÓRUM. FLS. 133-134. 2. NO BRASIL, A PROPORCIONALIDADE 

NÃO ESTÁ PREVISTA DE MODO EXPRESSO NA CONSTITUIÇÃO, MAS 

DERIVA DA CONSAGRAÇÃO NORMATIVA DE UMA PLURALIDADE DE 

PRINCÍPIOS E REGRAS QUE PODEM ENTRAR EM CONFLITO. A 

PROPORCIONALIDADE REFLETE A NECESSIDADE DE PRESTIGIAR TODOS 

OS PRINCÍPIOS E REGRAS ALBERGADOS PELO DIREITO. 3. 

COMENTANDO O INSTITUTO, ASSIM PRELECIONA SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO , VERBIS:"O FORTUITO INTERNO, ASSIM ENTENDIDO O FATO 

IMPREVISÍVEL E, POR ISSO, INEVITÁVEL, OCORRIDO NO MOMENTO DA 

FABRICAÇÃO DO PRODUTO OU DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO 

EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PORQUE FAZ PARTE 

DA SUA ATIVIDADE, LIGA-SE AOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO, 

SUBMETENDO-SE À NOÇÃO GERAL DE DEFEITO DE CONCEPÇÃO DO 

PRODUTO OU DE FORMULAÇÃO DO SERVIÇO. VALE DIZER, SE O 

DEFEITO OCORREU ANTES DA INTRODUÇÃO DO PRODUTO NO MERCADO 

DE CONSUMO OU DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO IMPORTA 

SABER O MOTIVO QUE DETERMINOU O DEFEITO; O FORNECEDOR É 

SEMPRE RESPONSÁVEL PELAS SUAS CONSEQUÊNCIAS, AINDA QUE 

DECORRENTE DE FATO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL." FILHO, SÉRGIO 

CAVALIERI IN PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, 10ª EDIÇÃO, 

REVISTA E AMPLIADA, EDITORA ATLAS. FLS. 533-534. 4. FICANDO 

DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A NÃO ENTREGA DO EXAME MÉDICO 

SE DEU POR ERRO DE IMPRESSÃO NO EXAME, POR CULPA DO 

LABORATÓRIO QUE O ELABOROU, NÃO SE PODE EXIGIR DO CANDIDATO 

À CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO, PRESUMIVELMENTE COMPLETA. 

5. HAVENDO SITUAÇÃO INESPERADA, EM TOTAL AUSÊNCIA DE CULPA 

DO CANDIDATO, HAVERIA A JUNTA MÉDICA DE AGIR COM UM MÍNIMO DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PERMITINDO FOSSE O EXAME 

FALTANTE ENTREGUE EM OUTRA OPORTUNIDADE, ASSEVERANDO 

NOVO PRAZO AO CANDIDATO, COM PREVISÃO NO PRÓPRIO TÓPICO 

EDITALÍCIO QUE RESULTOU NA ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE. 6. 

CUIDANDO-SE DE FORTUITO INTERNO E PODENDO A JUNTA MÉDICA, 

NOS TERMOS DO EDITAL, CONCEDER PRAZO PARA A ENTREGA DO 

EXAME FALTANTE, A ELIMINAÇÃO SUMÁRIA - AINDA MAIS QUANDO 

NEGATIVO O EXAME LABORATORIAL - IMPLICA, DENTRO DE UM JUÍZO 

DE PROPORCIONALIDADE, EM NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DA 

LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR A R. SENTENÇA 

HOSTILIZADA, ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO 

APELANTE DO CONCURSO PÚBLICO QUE PRESTOU E MANTER MESSIAS 

GALVÃO LIIMA NO CARGO EM QUE SE ENCONTRA NO CBMDF - CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.” (TJ-DF - APC: 

20110112372577 DF 0008611-33.2011.8.07.0018, Relator: ALFEU 

MACHADO, Data de Julgamento: 16/01/2014, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2014 . Pág.: 67). Como sabemos, o 

regime democrático, analisado na perspectiva das delicadas relações 

entre o Poder e o Direito, não tem condições de subsistir, quando as 

instituições políticas do Estado falharem em seu dever de respeitar a 

Constituição e as leis. Na realidade, impõe-se, a todos os Poderes, o 

respeito incondicional aos valores que informam a declaração de direitos e 

aos princípios sobre os quais se estrutura, constitucionalmente, a 

organização do Estado, o que a meu ver não restou observado. Desta 

feita, cabe ao Poder Judiciário irrecusável importância jurídico-institucional 

de fazer prevalecer à autoridade da Constituição e de preservar a força e 

o império das leis, impedindo, desse modo, que se subvertam as 

concepções que dão significado democrático ao Estado de Direito. 

Portanto, há de se reconhecer a ilegalidade perpetrada nos atos 

praticados pela Administração Pública, que infringiu princípios basilares ao 

não realizar a devida publicidade de atos de tão tamanha relevância ao 

interesse público. Desta forma, conforme explanado acima, a concessão 

da segurança é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, ratifico a liminar anteriormente deferido, 

e no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar que as 

autoridades coatoras procedam com a imediata posse da Impetrante no 

cargo de Profissional de Enfermagem, ocupação Técnica de Enfermagem 

nível médio, do Município de Cuiabá/MT, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008127-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1008127-42.2016.8.11.0041 (PJE 

03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c 

antecipação da tutela proposta por ANDERSON ARAUJO SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência da ação para que 

seja determinada a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico 

da Área Instrumental do Governo – Perfil Analista de Sistema. Sustenta, 

em síntese, que participou do concurso público para o provimento de 

cargo de técnico da área instrumental do governo – perfil Analista de 

Sistema, regido pelo Edital n. 005/2009. Aduz, ainda, que se classificou na 

275º posição do referido concurso, compondo o cadastro de reserva. 

Contudo, aduz que, não obstante a necessidade de técnicos de analista 

de sistema, o Requerente somente nomeou 80 (oitenta) aprovados do 

concurso. E, em contra partida, celebrou inúmeras contratações 

temporárias com servidores para o desempenho das mesmas funções da 

qual foi aprovada. Desta maneira, a requerente assevera que o requerido 

encontra-se violando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e, 

por consequência, seu direito líquido e certo. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Provimento antecipatório 

indeferido ao ID nº. 1450327 Devidamente citado, o Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID nº 1662812), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 1982655), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de técnico da área 

instrumental do governo – perfil Analista de Sistema, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD. No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do 

escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da 

parte Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja 

técnico da área instrumental do governo – perfil Analista de Sistema, 

foram nomeados 80 (oitenta) candidatos e que o demandante foi 

classificado no cadastro de reserva na 275ª posição, portanto, fora do 

limite de vagas oferecidas (ID nº 1413495 e 1413496). Cabe preceituar 

expressamente o que diz o art. 37, I e II da Constituição Federal, in verbis: 

“Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
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exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de 

se concluir que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de 

prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais 

ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo 

uma exceção a esta regra, porém esta deve ser motivada pelo poder 

público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, 

após convocação de um número “X” de candidatos acima do número de 

vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo a nomeação o 

concursando aprovado e classificado dentro do chamado cadastro de 

reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou 

vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e foi 

aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014283-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BESTWAY AGRO LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK OAB - PR33218 

(ADVOGADO(A))

CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI OAB - PR70331 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1014283-07.2020.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado 

pela parte Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002738-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANIEL STIEGLER LEITNER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1002738-76.2016.8.11.0041 (PJE 

03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c 

antecipação da tutela proposta por MARCELO DANIEL ESTIEGLER LEITNER 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar 

que o Requerido proceda imediatamente à nomeação e posse do 

Requerente no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador, fixando multa diária por descumprimento. Narra que o Edital 

n. 005/2009 – SAD/MT tornou pública a abertura de inscrições e 

estabeleceu normas relativas à realização do concurso público para 

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para, dentre 

outros, o cargo público de Técnico da Área Instrumental do Governo – 

Perfil Administrador, para o qual o autor concorreu e ficou classificado na 

176ª colocação no polo Cuiabá. Pontua que o resultado final do concurso 

e sua respectiva homologação se deram por meio do Edital Complementar 

n. 38, de 29/06/2010, e que houve depois a prorrogação do prazo de 

validade do certame por mais 02 (dois) anos, encerrando-se em 

29/06/2014. Alega que já foram nomeados 130 (cento e trinta) candidatos, 

e que existem pelo menos 05 (cinco) vagas para o cargo almejado, assim, 

o requerido incorre em omissão ao não nomear e empossar o demandante. 

Acrescenta que após a restruturação da carreira, mediante a Lei n. 

10.052/2014, de 15/01/2014, passaram a existir mais 71 (setenta e uma) 

vagas para Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador. Aduz a existência de servidores contratados 

precariamente, que, em tese, ocupam a vaga de candidatos em cadastro 

de reserva classificados no aludido concurso público. Requer a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

e lucros cessantes. Pugna pelo deferimento do benefício da Justiça 

Gratuita. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Provimento antecipatório 

indeferido ao ID nº. 141940. Devidamente citado, o Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID nº 1547520), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 1604202), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 
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manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD. No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do 

escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da 

parte Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram 

nomeados 130 (cento e trinta) candidatos, que existem pelo menos 05 

(cinco) vagas para o cargo almejado e que o demandante foi classificado 

no cadastro de reserva na 176ª posição, portanto, fora do limite de vagas 

oferecidas (ID nº 522049 e 522031). Cabe preceituar expressamente o 

que diz o art. 37, I e II da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os 

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

(...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de se concluir 

que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo 

dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo 

uma exceção a esta regra, porém esta deve ser motivada pelo poder 

público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, 

após convocação de um número “X” de candidatos acima do número de 

vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo a nomeação o 

concursando aprovado e classificado dentro do chamado cadastro de 

reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou 

vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e foi 

aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005820-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GORGONHA DE NOVAIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1005820-47.2018.8.11.0041 (PJE 

03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer com 

pedido de Tutela de Urgência, proposta por ADRIANA GORGONHA DE 

NOVAIS COSTA, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

com o provimento antecipatório que seja determinado ao requerido que 

proceda com a imediata nomeação e posse da Requerente no cargo de 

Técnico da Área Instrumental - Perfil Analista Administrador. Aduz 

inicialmente que participou de concurso público no ano de 2009 promovido 

pelo Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 005/2009, concorrendo 

para o cargo de Técnico da Área Instrumental - Perfil Analista 

Administrador, tendo sido classifica na 278º colocação. Relata que 

restaram convocados para tomar posse ao cargo 128 candidatos, sendo 

que 30 não tomaram posse, bem como que existe grande quantidade de 

cargos ocupados através de contratação precária. Instruiu a inicial com os 

documentos acostados eletronicamente. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da tutela de urgência. Provimento antecipatório indeferido ao 

ID nº. 12808157. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação nos autos (ID nº 13120205), pugnando, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 

13476165), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados 

pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD. Relata que restaram convocados para tomar posse ao 

cargo 128 candidatos, , bem como que existe grande quantidade de 

cargos ocupados através de contratação precária. No caso vertente, 

partindo de uma minuciosa análise do escorço fático e da malha 

documental acostada, verifico que o pleito da parte Requerente não 

merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos autos, vê-se que 

para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja Técnico da Área 
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Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram convocados 128 

(cento e vinte e oito) candidatos, sendo que 30 não tomaram posse e que 

a demandante foi classificada no cadastro de reserva na 278ª posição, 

portanto, fora do limite de vagas oferecidas (ID nº 12110281). Cabe 

preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II da Constituição Federal, 

in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal acima 

transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego público 

será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos seus 

atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, porém esta deve ser 

motivada pelo poder público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou 

seja, o gestor público, após convocação de um número “X” de candidatos 

acima do número de vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo 

a nomeação o concursando aprovado e classificado dentro do chamado 

cadastro de reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos 

novos ou vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e 

foi aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030708-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA BASTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1030708-17.2017.8.11.0041 (PJE 

03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Ordinária Decorrente de 

Preterição concurso público proposta por SANDRA APARECIDA BASTOS 

SILVA, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando com o 

provimento antecipatório que seja determinado ao requerido que proceda 

com a imediata nomeação e posse da Requerente no cargo de Técnico da 

Área Instrumental - Perfil Analista Administrador. Aduz inicialmente que 

participou de concurso público no ano de 2009 promovido pelo Estado de 

Mato Grosso, regido pelo Edital n. 005/2009, concorrendo para o cargo de 

Técnico da Área Instrumental - Perfil Analista Administrador, tendo sido 

classifica na 1661ª colocação. Relata que restaram convocados para 

tomar posse ao cargo 130 candidatos, bem como que existe grande 

quantidade de cargos ocupados através de contratação precária. Instruiu 

a inicial com os documentos acostados eletronicamente. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da tutela de urgência. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos 

autos (ID nº 10687033), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 10941063), onde a parte 

Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os 

termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma 

determinação para seja determinada a nomeação e posse da Autora para 

o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador, referente ao Edital nº 005/2009/SAD. Relata que restaram 

convocados para tomar posse ao cargo 130 candidatos, bem como que 

existe grande quantidade de cargos ocupados através de contratação 

precária. No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do escorço 

fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da parte 

Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram 

convocados 130 candidatos e que a demandante foi classificada no 

cadastro de reserva na 1661ª posição, portanto, fora do limite de vagas 

oferecidas (ID nº 10106660). Cabe preceituar expressamente o que diz o 

art. 37, I e II da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

(...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de se concluir 

que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo 
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dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo 

uma exceção a esta regra, porém esta deve ser motivada pelo poder 

público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, 

após convocação de um número “X” de candidatos acima do número de 

vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo a nomeação o 

concursando aprovado e classificado dentro do chamado cadastro de 

reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou 

vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e foi 

aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007868-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1007868-47.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito proposta por 

MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência 

dos pedidos para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do 

demonstrativo nº 999/02.048.294-55, bem como que seja condenado o 

Requerido à restituição dos valores compensados a maior no processo nº 

32592/20162, no valor de R$ 15.322,27 (quinze mil trezentos e vinte e dois 

reais e vinte e sete centavos). Aduz, em síntese, que em 01.02.2008 o 

Requerido efetuou a cobrança do ICMS devido através do DAR nº 

999/02.048.294-55, com vencimento em 10.02.2008, contudo o número da 

Nota Fiscal constava como “9068” no demonstrativo, mas com valor da 

nota fiscal e data de emissão exatamente igual a Nota Fiscal nº “9088”, ou 

seja, evidenciava-se um erro formal. Relata que foi efetuado o pagamento 

corretamente na data do vencimento, com ajustes de valores cobrados e 

corrigido o número da nota no DAR – Documento de Arrecadação, todavia 

o Requerido efetuou lançamento de ofício de nova cobrança de ICMS 

referente à Nota Fiscal nº 9088 – já paga em 2008 como sendo nota nº 

9068 –, através do DAR nº 999/03.705.108-03, com data retroativa ao 

período de competência. Pontua que realizou a compensação do crédito 

tributário mencionado para evitar maiores prejuízos às atividades da 

empresa, entretanto entende ser manifestamente ilegal a nova cobrança, 

uma vez que o imposto em questão foi pago em duplicidade. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. O Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 7140649), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 7992678), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para que seja declarada a ilegalidade da cobrança 

do demonstrativo nº 999/02.048.294-55, bem como que seja condenado o 

Requerido à restituição dos valores compensados a maior no processo nº 

32592/20162, no valor de R$ 15.322,27 (quinze mil trezentos e vinte e dois 

reais e vinte e sete centavos). No presente caso, verifica-se que a parte 

Autora efetuou o pagamento do ICMS, exigido pelo Estado de Mato Grosso 

por meio do demonstrativo nº 999/02.048.294-55, no dia 11.02.2008, 

referente à Nota Fiscal nº 9068 (ID nº 2975388), todavia, o Requerido 

novamente realizou lançamento do ICMS em desfavor da Requerente, 

inclusive incluindo o débito na dívida ativa, sendo que o novo débito é 

decorrente da mesma Nota Fiscal nº 9068 (ID nº 2975541 e seguintes). 

Ainda, denota-se que posteriormente o Requerido realizou pedido de 

compensação do novo crédito tributário exigido pela parte Autora, visando 

a extinção do referido crédito (ID nº 2975555). Ora, pela simples análise 

da documentação acostada é possível constatar que o Estado de Mato 

Grosso exige o pagamento do ICMS o qual já foi anteriormente recolhido 

pela parte Requerente, inclusive atestado pela própria Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso, a qual reconheceu a necessidade do 

estorno do DAR nº 999/03.705.108-03, tendo em vista que a Autora já 

havia quitado a Nota Fiscal nº 9068 no DAR nº 999/02.048.294-55 (ID nº 

2975555). Em outros termos, resta evidente que a empresa Autora tem o 

direito de ser restituída pelos recolhimentos que foram exigidos 

indevidamente pelo Requerido e que se encontrarem devidamente 

comprovados por documentos acostados aos autos. Nesse sentido, 

oportuno transcrever julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVANTES DE 

PAGAMENTO INDEVIDO. JUNTADA. NECESSIDADE. DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA. I - Esta Corte 

Superior tem posicionamento assente no sentido de que é essencial a 
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comprovação do recolhimento, bem como do valor recolhido 

indevidamente, para o ajuizamento da ação repetitória de indébito. II - A 

questão acerca da inexistência dos documentos necessários à 

propositura da ação vem sendo discutida desde a sentença, havendo 

manifestação expressa do Tribunal de origem sobre o mesmo tema, de 

modo que inexiste empeço a que esta Corte Superior o examine. III - 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp n. 

402.146/SC, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 

28.6.2004). Conforme se extrai da documentação acostada, a Requerente 

comprovou o pagamento do tributo anteriormente (ID nº 2975388), bem 

como comprovou a compensação do novo crédito tributário constituído 

sob o mesmo fato gerador, fazendo jus, portanto, à restituição do indébito 

quanto à quantia despendida. Daí porque se impõe a procedência dos 

pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação 

exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a ilegalidade 

da cobrança do demonstrativo nº 999/02.048.294-55, bem como para 

condenar o Requerido à restituição dos valores compensados a maior no 

processo nº 32592/20162, nos termos do art. 167 do CTN, em valor a ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, devendo incidir juros e 

correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC a partir 

desta data, por ser tratar de natureza tributária, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 

8º do art. 85 do CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021603-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA REVELLES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1021603-16.2017.8.11.0041 (PJE 

03) SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer com 

pedido de Tutela de Urgência, proposta por DEISE REGINA REVELLES 

PEREIRA, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando com o 

provimento antecipatório que seja determinado ao requerido que proceda 

com a imediata nomeação e posse da Requerente no cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Econômico Social, Perfil Profissional – Assistente Social. 

Aduz inicialmente que participou de concurso público no ano de 2009 

promovido pelo Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2009, 

concorrendo para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico 

Social, Perfil Profissional – Assistente Social, tendo sido classifica na 100ª 

colocação. Relata que a princípio foram ofertadas 36 imediatas, 

informando que além das vagas oferecidas o Ente Público realizou a 

nomeação de mais 21 candidatos, alcançando a posição de número 57, 

nos termos da relação oferecida pela Secretaria de Estado de 

Administração. Pontua que existe vários cargos vagos, bem como que 

fora realizada diversas contratações precárias, razão pela qual requer 

sua imediata convocação para tomar posse no cargo ao qual se 

classificou. Instruiu a inicial com os documentos acostados 

eletronicamente. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da tutela 

de urgência. Provimento antecipatório indeferido ao ID nº. 8851132 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação nos autos (ID nº 9424985), pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 10600596), 

onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de 

obter uma determinação para seja determinada a nomeação e posse da 

Autora para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, 

Perfil Profissional – Assistente Social, referente ao Edital nº 

003/2009/SAD. No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do 

escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da 

parte Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram 

convocados 57 candidatos e que a demandante foi classificada no 

cadastro de reserva na 100ª posição, portanto, fora do limite de vagas 

oferecidas (ID nº 8826295 e seguntes). Cabe preceituar expressamente o 

que diz o art. 37, I e II da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os 

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

(...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de se concluir 

que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo 

dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo 

uma exceção a esta regra, porém esta deve ser motivada pelo poder 

público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, 

após convocação de um número “X” de candidatos acima do número de 

vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo a nomeação o 

concursando aprovado e classificado dentro do chamado cadastro de 

reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou 

vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e foi 

aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 
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Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1039688-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS COSTA JUNIOR OAB - SP162907 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1039688-16.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/11/2018 

13:08:03 EMBARGANTE: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ Nº 

47.497.367/0001-26 EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$5.511,78- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, 

na qual em 27/08/2019 este Juízo determinou, dentre outras providências 

cartorárias, a intimação da Parte Embargante para proceder ao 

recolhimento das custas processuais devidas antecipadamente ou 

formular pedido de gratuidade de justiça (ID 22704719). Em 04/09/2019 a 

Parte Embargante peticionou nos autos para requerer a juntada das guias 

de recolhimento das custas judiciais, bem como a emenda da inicial para 

fazer constar a qualificação completa do Município de Cuiabá (ID 

23320461), tendo juntado na oportunidade os documentos ID’s 23320469, 

23320470 e 23320471. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o 

relatório necessário FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente 

estes autos eletrônicos, observo que foram feitos à conclusão 

desnecessária e inexplicavelmente, uma vez que inexiste questão 

pendente de análise por este Juízo, tratando-se, portanto, de 

CONCLUSÃO INDEVIDA! Assim, para evitar repetições de conclusões 

indevidas de PJe’s, aparentemente automatizadas, sem o controle da 

Secretaria do Juízo, DETERMINO ao Sr. Gestor que promova junto à 

Diretoria da Tecnologia do E. Tribunal de Justiça (SDM e Malote Digital) 

reclamação para CORREÇÃO DO FLUXO dos casos semelhantes a este, 

para não sobrecarregar desnecessariamente o Gabinete Virtual deste 

Juízo e também a paralisação indevida de autos eletrônicos por causa do 

fluxo errado lançado no Sistema PJe TJMT, CERTIFICANDO nestes autos 

sobre o código de rastreabilidade e cópia do SDM enviado. Após, CUMPRA 

o Sr. Gestor as determinações deste Juízo constante do ID 16478378, 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos acercada da regularidade e 

tempestividade do recolhimento das custas judiciais informado pela Parte 

Embargante (ID 22704719). Em seguida, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 

205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013376-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISLER SILVEIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013376-32.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2020 14:17:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ISLER SILVEIRA LEITE CPF Nº 028.159.071-00 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1304345; 2017 / 1516880; 2018 / 

1670417 e 2019 / 1836998. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 29.149,22- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, 

tendo como objeto o recebimento de créditos representados pelas CDAs 

indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na exordial não 

se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA 

À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s 

executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima para 

emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013206-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA TERCERIZACAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013206-60.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 12:11:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EXATA TERCERIZACAO E PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA - ME CNPJ Nº 11.258.201/0001-00 - CONTRIBUINTE .. 

CDA Nº 2020 / 1927912 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.502,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, tendo como objeto o 

recebimento de créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. 

Considerando que as CDA’s citadas na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, 

procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no 

prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do Art. 312, Parag. Único do CPC, com a consequente extinção 

desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 

485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010747-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010747-85.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:22:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO CNPJ/CPF Nº 

141.706.801-97 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1313168 2017 / 

1511949 2018 / 1718010 2019 / 1854014 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.605,65 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, tendo como objeto o recebimento dos crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(‘s) indicada(s) acima, referente(s) ao não pagamento(s) do 

Imposto acima informado. Em análise sumária, foi possível constatar a 

existência de vícios que impedem o regular prosseguimento desta ação, 

tendo em vista que o nome da Parte Executada lançado no Sistema PJe 

não corresponde ao nome constante da exordial, além disso a petição 

inicial apresenta o número das CDA’s executadas de forma divergentes 

das anexadas, além de o valor atribuído à causa não corresponder à 

somatória das CDA’s acostadas à exordial. Dessa forma, DETERMINO ao 

Município Exequente que proceda à emenda da petição inicial, corrigindo 

no Sistema PJe o nome da Parte Executada conforme constam da inicial e 
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suas CDA's anexadas, bem como indicando as CDA’s executadas na 

petição inicial retificando o numero e o valor da causa para que 

corresponda à somatória das CDA’s executadas, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 321, 

Parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção desta Execução 

Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC 

(ATO ORDINATÓRIO).. Decorrido o prazo acima para a emenda à inicial, 

COM ou SEM manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

a tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO(ATO ORDINATÓRIO). 

INTIME (PJe) imediatamente o Município Exequente deste despacho, 

através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, datado 

registrado no Sistema Pje.. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa mf- - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011554-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011554-08.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 13:34:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: UBALDO MAGALHAES CPF Nº 277.438.701-97 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1298229; 2017 / 1527052; 2018 / 

1714255 e 2019 / 1809755. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.862,11- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada em epígrafe, tendo 

como objeto o recebimento dos crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(‘s) 

indicada(s) acima, referente(s) ao não pagamento(s) do Imposto acima 

informado. Em análise sumária, foi possível constatar a existência de 

vícios que impedem o regular prosseguimento desta ação, tendo em vista 

que o nome da Parte Executada lançado no Sistema PJe não corresponde 

ao nome constante da exordial, além disso a petição inicial apresenta o 

número das CDA’s executadas de forma divergentes das anexadas, além 

de o valor atribuído à causa não corresponder à somatória das CDA’s 

acostadas à exordial. Dessa forma, DETERMINO ao Município Exequente 

que proceda à emenda da petição inicial, corrigindo no Sistema PJe o nome 

da Parte Executada conforme constam da inicial e suas CDA's anexadas, 

bem como indicando as CDA’s executadas na petição inicial retificando o 

numero e o valor da causa para que corresponda à somatória das CDA’s 

executadas, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 321, Parágrafo único, do CPC, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC (ATO ORDINATÓRIO).. 

Decorrido o prazo acima para a emenda à inicial, COM ou SEM 

manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO(ATO ORDINATÓRIO). 

INTIME (PJe) imediatamente o Município Exequente deste despacho, 

através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, datado 

registrado no Sistema Pje.. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa mf- - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; FIM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006199-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAC TRANSPORTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1006199-17.2020.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: JAC TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Vistos etc. JAC Transportes Ltda., devidamente 

qualificada nos presentes autos como requerente, interpôs no id nº 

29824976 os presentes Embargos de Declaração em face da r. decisão 

proferida no id nº 29360372. Em síntese, a parte embargante alegou que 

houve omissão uma vez que por meio do contrato social foi demonstrado 

que nem a empresa e nem seus sócios possuem domicílio na cidade de 

Campo Novo dos Parecis, Comarca onde fora anteriormente distribuída a 

Execução Fiscal, cuja CDA é objeto de discussão na presente demanda 

Anulatória, além do que afirma que o executivo fiscal fora distribuída em 

foro incompetente. Assim, requer o recebimento dos presentes embargos 

declaratórios, visando que sejam sanados os vícios apontados. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 1.023 do 

CPC bem como certificado no id nº 30654982. É o Breve Relato. Decido. 

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, 

obscuridade, contradições, omissões ou erro material no julgado (art. 

1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao entendimento do 

embargante. Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 que: “Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. De plano, verifico que inexiste 

qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto que, de acordo 

com o que dispõe o parágrafo único doo art. 578, do CPC, “Na execução 

fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos 

devedores quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos 

domicílios do réu; a ação poderá ainda ser proposta no foro do lugar em 

que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora 

nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, 

quando a dívida deles se originar”, ademais, eventual incompetência de 

foro no que tange a distribuição da execução fiscal, há de ser feita no 

próprio feito executivo, portanto, não há se falar em qualquer 

irregularidade na decisão atacada nos presentes autos. Isto posto, rejeito 

os Embargos Declaratórios de id nº 29824976, permanecendo inalterada a 

decisão de id nº 29360372, ante a inexistência de qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029253-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAYONARA CRISTINA FIRMINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1029253-80.2018.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Requerente : RICARDO ALVES DA SILVA Requeridos : DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DETRAN e outros (2) Vistos etc... 1 – Postula a parte 

autora(ID 17910623) a consulta ao INFOJUD para obtenção do endereço 

da parte requerida SAYONARA CRISTINA FIRMINO RIBEIRO – CPF 

759.913.226-00. Defiro o pedido e determino a realização de consulta ao 

Sistema INFOJUD, conforme documento em anexo. Uma vez que o 

endereço obtido é diverso daquele constante da exordial, expeça-se nova 

carta de citação da requerida acima, observando o endereço ora obtido, 

fazendo constar as advertências legais. 2 – Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar as contestações sob ID 15345328 e 15696616, no 

prazo legal. 3 - Cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 

data registrada no sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012237-58.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAREN NEVES DA SILVA OAB - MT11909-O (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012237-58.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/07/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRENO DEL BARCO NEVES CPF Nº 621.033.501-20 

- CONTRIBUINTE 23042. CDA Nº 1998/4574. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.45.070.0079.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.277,68- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem 

como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. É o relatório. DECIDO. DETERMINO o cumprimento da referida 

sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da 

sentença extintiva proferida nestes autos físicos digitalizados (ATO 

ORDINATÓRIO). Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos 

do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição de recurso, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos 

À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, 

recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado 

da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO 

DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020.Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá.O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 
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de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005371-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005371-60.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/04/2016 09:12:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A 

CNPJ/CPF Nº 07.418.784/0001-11 - CONTRIBUINTE 734821817 CDA's Nºs 

916080/2013; 1030826/2014 e 1232899/2015. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.022.0072.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$7.145,77- DECISÃO 

335 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida em relação à Parte Executada em epígrafe (ID 821438 e 

821439), na qual foi determinada a citação da Parte Executada em 

07/09/2017 (ID 9787148), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação em 

17/10/2017 (10325577), a qual retornou ao Juízo COM assinatura de 

recebimento na data de 14/11/2017 (ID 16942084). Em 06/08/2019 a Parte 

Executada, através de seu Advogado Constituído, peticionou nos autos, 

para opor-se à esta Execução Fiscal, por meio de peça denominada de 

‘EMBARGOS”, alegando, em síntese, a PRESCRIÇÃO do crédito tributário 

sub judice e a sua ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA (ID 22365307), 

juntando na oportunidade os documentos de ID’s 22365309 e 22365310. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, observo que a AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL prevista na Lei nº 6.830/1980, cuja petição foi anexada pela Parte 

Embargante/Executada a estes autos no ID 12407440, deveria ter sido 

distribuída por dependência à estes autos eletrônicos e autuada em 

apartado, consoante disposição contida no § 1º do Art. 914 do CPC, mas 

não o foi. Apesar do comando legal acima, este Juízo, em observância aos 

princípios da celeridade e economia processual, que determinam o máximo 

de aproveitamento dos atos processuais, tem admitido o recebimento da 

peça processual intitulada “Embargos à Execução” como EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, e determinado o seu regular processamento no 

próprio autos da Execução Fiscal, quando a matéria ventilada naqueles 

tratar-se de questões de direito que devem ser conhecidas de ofício e não 

demandam dilação probatória, em cumprimento à SÚMULA STJ 393, ex vi: 

Súmula STJ 393 – “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009). Pois bem. No presente caso, após leitura do 

conteúdo da petição apresentada em 06/08/2019 (ID 22365307), 

verifica-se que a Parte Executada/Excipiente alegou as questões: a) 

PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO; e b) ILEGITIMIDADE PASSIVA 

TRIBUTÁRIA. Dessa forma, considerando que as questões aventadas pela 

Parte Executada/Excipiente não exigem dilação probatória, sendo possível 

o seu conhecimento ex ofício e em sede de Exceção de Pré Executividade, 

e em observância aos princípios da celeridade e economia processual, 

que determinam o máximo de aproveitamento dos atos processuais, 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM e RECEBO a peça processual de ID 

22365307 e seus documentos (ID’s 2236509; 2236510; 22364390; 

22364391; 22364394) como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para 

análise das questões de direito trazidas ao conhecimento deste Juízo. 

Assim, nos termos do Art. 437, § 1° do CPC, ao Sr. Gestor DETERMINO: I. 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos ao Município 

Exequente para se MANIFESTAR quanto às alegações apresentadas pela 

Parte Executada/Excipiente na EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE de ID’s 

nºs 22365307, bem como quanto aos seus documentos (ID’s 2236509; 

2236510; 22364390; 22364391; 22364394), no prazo de TRINTA DIAS, 

sob pena de preclusão (Art. 223 CPC). II. Decorrido o prazo acima, COM 

ou SEM manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO 

para decisão ou sentença, conforme o caso (ATO ORDINATÓRIO). INTIME 

(PJe) a Parte Excipiente/Executada, através de seu Advogado Constituído 

(ID 22365307), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME 

(PJe) o Município Excepto/Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a Petição Inicial (ID 821438), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 914. § 1o Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.... - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 
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sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016675-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016675-56.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/10/2016 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A CNPJ/CPF 

Nº 07.418.784/0001-11 - CONTRIBUINTE 734821817 CDA's Nºs 

876430/2013; 1216327/2015 e 1259676/2016. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.046.0348.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$51.507,36- 

DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 06/10/2016 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO S/A - CNPJ/CPF Nº 07.418.784/0001-11, tendo como 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's Nºs 876430/2013; 

1216327/2015 e 1259676/2016, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.8.13.046.0348.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$51.507,36- (ID 3000490). A petição inicial veio instruída com 

cópia das CDA’s acima mencionadas (ID 3000488). Em 09/09/2017 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 9793890), interrompendo-se 

o prazo prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida 

Carta de Citação em 10/01/2018 (11312793), não havendo informações 

quanto ao seu cumprimento. Em 21/02/2018 a Parte Executada, através de 

seu Advogado Constituído, compareceu espontaneamente aos autos para 

requerer “a expedição de certidão em favor do(a) exequente, para que 

este(a) possa proceder com a habilitação retardatária dos valores obtidos 

diante desta Especializada”, sic, em razão do pedido de recuperação 

judicial por ela ajuizada (ID 11857794). Em 30/11/2018, em sede de REGIME 

DE EXCEÇÃO 2018, o MM° Juiz de Direito Cooperador, Dr. Luis Otávio 

Pereira Marques proferiu DECISÃO, INDEFERINDO os pedidos formulados 

no ID 11857794, bem como determinando a SUSPENSÃO do presente feito 

em razão da afetação dos Recursos Especiais n° 1.694.261/SP, nº 

1.694.316/SP e nº 1.712.784/SP, que se encontra sob o julgamento do rito 

dos recursos especiais e repetitivos, nos quais foi determinada 

suspensão nacional de todos os executivos fiscais em trâmite, até o 

julgamento do tema representativo da controvérsia. Em 30/05/2019 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer a EXTINÇÃO 

PARCIAL do feito, em razão do pagamento das CDA’s N°s 1216327/2015 e 

1259676/2016 pela Parte Executada (ID 20536817), juntando na 

oportunidade a Termo de Negociação 331270 (ID 20536825), onde se 

verifica o pagamento das referidas CDA’s, e o valor da CDA 

remanescente atualizada (ID 20536828). Em 06/08/2019 a Parte 

Executada, através de seu Advogado Constituído, peticionou nos autos 

para opor-se à execução por meio de EMBARGOS, alegando, em síntese, 

a PRESCRIÇÃO do crédito tributário sub judice e a sua ILEGITIMIDADE 

PASSIVA TRIBUTÁRIA (ID 22372625), juntando na oportunidade os 

documentos de ID’s 22372634, 22372636, 22372639, 22372626 e 

22372628. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, sabe-se que para se 

ter validade o processo, é indispensável a citação da Parte Executada, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido (Art. 239 CPC). No presente caso, com o 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO da Parte Executada, através de seu 

Advogado Constituído, estabeleceu-se a integração da relação 

processual, nos termos do § 1º do Art. 239 do CPC. Assim, DECLARO a 

Parte Executada CITADA da presente ação executiva na data de 

21/02/2018 (ID 11857215), nos termos do § 1º do Art. 239 CPC. Quanto ao 

pedido de EXTINÇÃO PARCIAL desta ação, em razão do pagamento 

administrativo, formulado pelo próprio Município Exequente, a pretensão 

deve ser acolhida, tendo em vista que o pagamento é causa de extinção 

do crédito tributário, nos termos do Art. 156, inc. I, do CTN. Com efeito, 

existindo nos autos comprovante do pagamento parcial do crédito 

executado, face o ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado entre as Partes (ID 

20536817), a este Juízo só resta homologar o pedido de EXTINÇÃO 

PARCIAL do processo formulado pelo Município Exequente em relação às 

CDA's Nºs 1216327/2015 e 1259676/2016, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo parcialmente esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC. Por outro lado, sabe-se que o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição da execução 

fiscal, implica em condenação ao pagamento das custas processuais e da 

taxa judiciária (FUNAJURIS), ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - 

Tema 143) e a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, conforme 

exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado após 

a distribuição processual, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 

ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE 

VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – 

RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no 

artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida 

pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que 
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não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais 

e em honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação 

é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei) RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Desa. Maria Erotides Kneip, Ap 39008/2017, Julgado em 

29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de extinção parcial apresentado pelo Município 

Exequente (ID 20536817), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1016675-56.2016.8.11.0041 e 

DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, apenas em relação às CDA's Nºs 1216327/2015 

e 1259676/2016, face ao pagamento administrativo efetuado após a 

distribuição desta execução fiscal. DEIXO para fixar o ônus sucumbencial 

ao final da ação, face à existência de crédito fiscal remanescente a impor 

a continuação deste processo eletrônico, razão pela qual DETERMINO o 

prosseguimento desta Execução Fiscal, nos seguintes termos: 

Primeiramente, observo que a AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL prevista na Lei nº 6.830/1980, cuja petição foi anexada pela Parte 

Embargante/Executada a estes autos no ID 22372625, deveria ter sido 

distribuída por dependência à estes autos eletrônicos e autuada em 

apartado, mas não o foi, consoante disposição contida no § 1º do Art. 914 

do CPC: “Art. 914. ... § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”. Apesar do 

comando legal acima, este Juízo, em observância aos princípios da 

celeridade e economia processual, que determinam o máximo de 

aproveitamento dos atos processuais, tem admitido o recebimento da peça 

processual intitulada “Embargos à Execução” como EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, e determinado o seu regular processamento no 

próprio autos da Execução Fiscal, quando a matéria ventilada naqueles 

tratar-se de questões de direito que devem ser conhecidas de ofício e não 

demandam dilação probatória, em cumprimento à SÚMULA STJ 393, ex vi: 

Súmula STJ 393 – “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009) No presente caso, após leitura do conteúdo 

da petição apresentada em 06/08/2019 (ID 22372625), verificou que a 

Parte Executada/Excipiente alegou: a) PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO; e b) ILEGITIMIDADE PASSIVA. Dessa forma, considerando 

que as questões aventadas pela Parte Executada/Excipiente não versam 

sobre a “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa 

em recuperação judicial, em sede de execução fiscal” (TEMA STJ 987), 

bem como não exigem dilação probatória, sendo possível o seu 

conhecimento em sede de Exceção de Pré-Executividade, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, e em observância aos princípios da celeridade e 

economia processual, que determinam o máximo de aproveitamento dos 

atos processuais, RECEBO a peça processual de ID 22372625 como 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para análise das questões de direito 

trazidas ao conhecimento deste Juízo. Inicialmente, observo que a AÇÃO 

DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL prevista na Lei nº 6.830/1980, cuja 

petição foi anexada pela Parte Embargante/Executada a estes autos no ID 

12407440, deveria ter sido distribuída por dependência à estes autos 

eletrônicos e autuada em apartado, consoante disposição contida no § 1º 

do Art. 914 do CPC, mas não o foi. Apesar do comando legal acima, este 

Juízo, em observância aos princípios da celeridade e economia 

processual, que determinam o máximo de aproveitamento dos atos 

processuais, tem admitido o recebimento da peça processual intitulada 

“Embargos à Execução” como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e 

determinado o seu regular processamento no próprio autos da Execução 

Fiscal, quando a matéria ventilada naqueles tratar-se de questões de 

direito que devem ser conhecidas de ofício e não demandam dilação 

probatória, em cumprimento à SÚMULA STJ 393, ex vi: Súmula STJ 393 – 

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009). Pois bem. No presente caso, após leitura do 

conteúdo da petição apresentada em 06/08/2019 (ID 22365307), 

verifica-se que a Parte Executada/Excipiente alegou as questões: a) 

PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO; e b) ILEGITIMIDADE PASSIVA 

TRIBUTÁRIA. Dessa forma, considerando que as questões aventadas pela 

Parte Executada/Excipiente não exigem dilação probatória, sendo possível 

o seu conhecimento ex ofício e em sede de Exceção de Pré Executividade, 

e em observância aos princípios da celeridade e economia processual, 

que determinam o máximo de aproveitamento dos atos processuais, 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM e RECEBO a peça processual de ID 

22365307 e seus documentos (ID’s 2236509; 2236510; 22364390; 

22364391; 22364394) como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para 

análise das questões de direito trazidas ao conhecimento deste Juízo. 

Assim, nos termos do Art. 437, § 1° do CPC, ao Sr. Gestor DETERMINO: I. 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente destes autos ao Município Exequente 

para se MANIFESTAR quanto às alegações apresentadas pela Parte 

Executada/Excipiente na EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE de ID nº 

22372625, bem como quanto aos seus documentos (ID’s 22372634; 

22372636; 22372639; 22372626; 22372628), no prazo de TRINTA DIAS, 

sob pena de preclusão (Art. 223 CPC). II. Decorrido o prazo acima, COM 

ou SEM manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO 

para decisão ou sentença, conforme o caso (ATO ORDINATÓRIO). INTIME 

(PJe) a Parte Excipiente/Executada, através de seu Advogado Constituído 

(ID 22365307), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME 

(PJe) o Município Excepto/Exequente, através da Sra. Procuradora Fiscal 

que subscreveu a petição de ID 20536817, nos termos dos Arts. 269, § 

3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 
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da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020: Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013214-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013214-37.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 12:14:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - 

ME CNPJ Nº 36.933.141/0001-04 - CONTRIBUINTE 173557. CDA's Nºs 

2020 /1931215; 2020/1931216; 2020/1931217; 2020/1931218; 

2020/1931219; 2020 / 1931220; 2020 / 1931222; 2020 / 1931223; 2020 / 

1931224 2020 / 1931226; 2020 / 1931227; 2020 / 1931228 e 2020 / 

1931233 . INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 57039 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$ 56.078,11- DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

19/03/2020 em desfavor de INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO 

LTDA - ME - CNPJ Nº 36.933.141/0001-04, pretendendo o recebimento do 

crédito decorrente das CDA’s acima, referentes ao não pagamentos dos 

ISSQN's da Inscrição Municipal Nº 57039 (ID’s 30510398 e 30510399). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 2020 / 

1931222, vencida em 20/02/2015, já se encontrava prescrito, pois já havia 

transcorrido mais de cinco anos do vencimento do ISSQN, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. Imperioso se ter em conta que o ISSQN é um tributo 

da terceira espécie acima, portanto sujeito a LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO, e sua constituição definitiva ocorrerá na data da 

declaração espontânea do contribuinte à autoridade administrativa 

competente, conforme preceitua o Art. 150 do CTN, mas, em havendo 

inadimplência do Contribuinte, sem prévia declaração, deve ser aplicada a 

regra geral, efetivando-se o LANÇAMENTO DE OFÍCIO, a primeira espécie 

de lançamento acima, em conformidade com o Código Tributário Nacional, 

que no inciso II do Art. 149 dispõe: " Art. 149 - O lançamento é efetuado e 

revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: ... II - 

quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e 

na forma da legislação tributária.” Na espécie, não havendo recolhimento 

espontâneo do ISSQN aos cofres municipais, o direito de a Fazenda 

Pública executar o crédito tributário constituído pelo lançamento oficial 

extingue-se após cinco anos, contados da notificação do lançamento, que 

se dá através do envio do carnê ao contribuinte no seu endereço, sendo o 

termo inicial da prescrição a DATA DO VENCIMENTO estabelecido no 

respectivo CARNÊ DE PAGAMENTO. Nesse sentido, colha-se o seguinte 

arresto do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO 

DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

E O DESPACHO CITATÓRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA 

POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 –– PRESCRIÇÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO 

PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC Nº. 80/2014 – AUTONOMIA 

FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça já 

sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da 

entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, 

passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, 

previsto no art. 174 do CTN. Decorrido mais de cinco anos entre a data da 

constituição do crédito e o despacho de citação, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de 

junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor. Recurso provido em parte.” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

N.U 0005383-26.2009.8.11.0045, ap 132598/2017, julgado em 27/03/2018, 

publicado no dje 16/04/2018). (negritei) No presente caso, observo que 

entre a data do vencimento da CDA Nº 2020 / 1931222, vencida em 

20/02/2015 , e a data da distribuição desta Execução Fiscal via PJe em 

19/03/2020, já haviam decorridos mais de cinco anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 
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da Lei nº 5.172/1966 – CTN, com a redação da LCP nº 118/2005, acima 

transcrito. Sobre a decadência do crédito tributário, o Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o seguinte entendimento: “TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

PROLAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA 

A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DO FENÔMENO 

PRESCRICIONAL. EFEITOS QUE RETROAGEM À DATA DA PROPOSITURA 

DA AÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 219, § 1°, DO CPC. (...). I. 

(...); II. (...). III. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 

1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação 

retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da 

prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. Da análise do voto 

condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a 

interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação 

quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder 

Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, AgRg no REsp 

1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 03/03/2015). IV (...). V. Agravo Regimental improvido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, AgRg no AREsp 

425.986/DF, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015). (negritei). Dessa 

forma, inexistindo a determinação da citação pessoal da Parte Devedora 

ou Executada decorridos cinco anos do vencimento do tributo, conforme o 

inciso I do Art. 174 do CTN, pois ainda não existia esta Execução Fiscal, 

inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo mencionado, 

forçoso reconhecer que a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o 

que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução 

fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser 

decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Assim é 

que o Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 

19/03/2020, já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação à CDA Nº 2020 / 1931222, vencida em 20/02/2015, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos 

tributários representados pelos títulos executivos referidos, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição 

direta. No presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção 

do marco da prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo 

Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, 

de modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a 

decretação da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a 

Súmula STJ 409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2020 / 1931222, vencida em 20/02/2015, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 
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CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
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diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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SUPREMO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME 
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011706-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:48:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUPREMO COMERCIO DE ARTIGOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME CNPJ Nº 10.217.231/0001-05 - CONTRIBUINTE 

734803761. CDA's Nºs 2020 / 1927964; 2020 / 1927965; 2020 / 1927966; 

2020 / 1927967; 2020 / 1927968 e 2020 / 1927969. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 98385 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 38.674,74- DECISÃO 12185 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 13/03/2020 em desfavor de 

SUPREMO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 

Nº 10.217.231/0001-05, pretendendo o recebimento do crédito decorrente 

das CDA’s acima, referentes ao não pagamentos dos ISSQN's da 

Inscrição Municipal Nº 98385 (ID’s 30263955 e 30263956). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1929318, vencida 
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em 20/02/2015, já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais 

de cinco anos do vencimento do ISSQN, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

Imperioso se ter em conta que o ISSQN é um tributo da terceira espécie 

acima, portanto sujeito a LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, e sua 

constituição definitiva ocorrerá na data da declaração espontânea do 

contribuinte à autoridade administrativa competente, conforme preceitua o 

Art. 150 do CTN, mas, em havendo inadimplência do Contribuinte, sem 

prévia declaração, deve ser aplicada a regra geral, efetivando-se o 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, a primeira espécie de lançamento acima, em 

conformidade com o Código Tributário Nacional, que no inciso II do Art. 149 

dispõe: " Art. 149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 

autoridade administrativa nos seguintes casos: ... II - quando a declaração 

não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 

tributária.” Na espécie, não havendo recolhimento espontâneo do ISSQN 

aos cofres municipais, o direito de a Fazenda Pública executar o crédito 

tributário constituído pelo lançamento oficial extingue-se após cinco anos, 

contados da notificação do lançamento, que se dá através do envio do 

carnê ao contribuinte no seu endereço, sendo o termo inicial da prescrição 

a DATA DO VENCIMENTO estabelecido no respectivo CARNÊ DE 

PAGAMENTO. Nesse sentido, colha-se o seguinte arresto do nosso E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS 

ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO 

CITATÓRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI 

COMPLEMENTAR Nº 118/2005 –– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO 

DA EC Nº. 80/2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos 

tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional 

inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do 

vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o 

prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorrido 

mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e o despacho 

de citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. A Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas 

do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira 

(orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na 

Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não 

mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários 

advocatícios em seu favor. Recurso provido em parte.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, N.U 0005383-26.2009.8.11.0045, ap 132598/2017, julgado 

em 27/03/2018, publicado no dje 16/04/2018). (negritei) No presente caso, 

observo que entre a data do vencimento da CDA Nº 2020 / 1927967, 

vencida em 20/02/2015 , e a data da distribuição desta Execução Fiscal 

via PJe em 13/03/2020, já haviam decorridos mais de cinco anos sem a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – CTN, com a redação da LCP nº 

118/2005, acima transcrito. Sobre a decadência do crédito tributário, o 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento: 

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

INTERRUPÇÃO. PROLAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. CONDIÇÃO 

NECESSÁRIA PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DO 

FENÔMENO PRESCRICIONAL. EFEITOS QUE RETROAGEM À DATA DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 219, § 1°, 

DO CPC. (...). I. (...); II. (...). III. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do 

REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação 

retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da 

prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. Da análise do voto 

condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a 

interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação 

quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder 

Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, AgRg no REsp 

1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 03/03/2015). IV (...). V. Agravo Regimental improvido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, AgRg no AREsp 

425.986/DF, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015). (negritei). Dessa 

forma, inexistindo a determinação da citação pessoal da Parte Devedora 

ou Executada decorridos cinco anos do vencimento do tributo, conforme o 

inciso I do Art. 174 do CTN, pois ainda não existia esta Execução Fiscal, 

inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo mencionado, 

forçoso reconhecer que a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o 

que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução 

fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser 

decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Assim é 

que o Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 

13/03/2020, já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação à CDA Nº 2020 / 1927967, vencida em 20/02/2015, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos 

tributários representados pelos títulos executivos referidos, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição 

direta. No presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção 

do marco da prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo 

Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, 

de modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a 

decretação da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a 

Súmula STJ 409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2020 / 1927967, vencida em 20/02/2015, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 
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CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 523 de 900



valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012918-15.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:57:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALDECI MOREIRA DA SILVA CPF Nº 

805.388.511-04 - CONTRIBUINTE 386357. CDA's Nºs 2016 / 1322068; 

2017 / 1565645; 2018 / 1714394 e 2019 / 1814485. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.45.028.0214.001.. VALOR DA CAUSA: R$ 2.513,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento dos crédito(s) 

representado(s) pela(s) CDA(‘s) indicada(s) acima e anexada(s) com a 

inicial (ID’s 30456879 e 30456880), referente(s) ao não pagamento(s) do 

Imposto acima informado. Por outro, observo que a Parte Executada 

indicada na petição inicial e na(s) CDA('s) que acompanham é DIFERENTE 

da cadastrada pelo Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CORRIJA imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta 

Ação de Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos 

termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes 

autos eletrônicos. A seguir: I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 525 de 900



um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012976-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012976-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:37:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF Nº 

147.583.501-91 - CONTRIBUINTE 5831. CDA's Nºs 2016 / 1302353; 2017 / 

1536497; 2018 / 1691654 e 2019 / 1820287. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.31.003.0247.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.547,57- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 
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III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 528 de 900



deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001922-94.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 09:06:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EMPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
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2013/946055; 2013/946056; 2015/1225980; 2013/946057; 2013/946058; 
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01.5.12.017.1945.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$1.568.315,71- 

DECISÃO 12040 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente – PJE - em 11/02/2016 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EMPARSANCO S/A – CNPJ N° 

56.473.317/0001-08 , tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s N° 2013/946055; 2013/946056; 2015/1225980; 

2013/946057; 2013/946058; 2013/946059; 2014/1083932; 2013/851590, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s que incidiram sobre o imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.12.017.1945.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$1.568.315,71- (ID 501722). A petição inicial veio instruída com cópia 

da CDA acima mencionada (ID 501723). Em 22/01/2016 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 1070056), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 08/08/2016 (ID 1645501), a qual retornou ao Juízo SEM 

assinatura de recebimento, sob motivo de devolução “Desconhecido” (ID 

4633753). Em 21/10/2016 a Parte Executada, através de Advogado 

Constituído, compareceu espontaneamente aos autos para informar que 

“em 27 de fevereiro de 2015, a Executada propôs “Pedido de 

Recuperação Judicial”, autuado sob nº 1003916-60.2015.8.26.0564, em 

trâmite frente à 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo /SP, 

com DEFERIMENTO, em 27 de março de 2015, sendo homologado o Plano 

de Recuperação Judicial em Dezembro de 2015”, sic, (ID 3246453), 

anexando na oportunidade os documentos ID’s 3246475; 3246490 e 

3246498. Em 15/03/2017 o Município Exequente peticionou nos autos para 

requerer “a PENHORA sobre eventuais depósitos em dinheiro e aplicações 

financeiras em nome da Executada (EMPARSANCO S/A – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ Nº 56.473.317/0001-08), por meio do 

sistema eletrônico BACEN-JUD, da quantia atualizada de R$ 

1.863.738,09”-, sic, (ID 5509948) Em 25/07/2019 o MM°. Juiz de Direito 

Auxiliar da CGJ Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, em sede de 

REGIME DE EXCEÇÃO 2019, proferiu DECISÃO indeferindo o pedido de 

bloqueio online retro, determinando a intimação do Município Exequente 

para dar impulsionamento ao feito, no prazo de dez dias (ID 21085065). Em 

03/09/2019 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer a 

“penhora no rosto dos autos da ação de recuperação judicial (1ª Vara 

Cível de São Bernardo do Campo-SP - processo nº 

1003916-60.2015.8.26.0564) e a posterior intimação do administrador 

judicial para, querendo, opor embargos à execução” (ID 23216933), 

juntando na oportunidade “CDA’s atualizadas” (ID 23216937). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sabe-se que toda execução se realiza no interesse da Parte 

Exequente e que a Parte Executada responde com todos os seus bens 

para cumprimento de suas obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do 

CPC, ex vi: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 

restrições estabelecidas em lei. Art. 797. Ressalvado o caso de 

insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se 

a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 

direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. 

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente 

conservará o seu título de preferência. Assim, DEFIRO o pedido formulado 

pelo Município Exequente de PENHORA NO ROSTO dos Autos nº 

1003916-60.2015.8.26.0564, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara 

Cível de São Bernardo do Campo - SP, até o limite de R$2.095.221,31-, 

conforme requerido (ID 23216933), razão pela qual, DETERMINO ao Sr. 

Gestor: I. OFICIE imediatamente ao Juízo da Primeira Vara Cível de São 

Bernardo do Campo - SP, encaminhando cópia integral destes autos 

eletrônicos, para que proceda à averbação da Penhora no Rosto dos 

Autos nº 1003916-60.2015.8.26.0564 da quantia executada atualizada 

nestes autos eletrônicos correspondente à R$2.095.221,31-, com as 

minhas singelas homenagens. II. Após a formalização da penhora acima, 

DÊ-SE VISTA (PJe e DJe) imediatamente à Parte Executada, através de 

seu Advogado Constituído, nos exatos termos do Art. 841 do CPC. INTIME 

(PJe) a Parte Executada desta decisão, através de seu Advogado 

Constituído (ID 3246423), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do 

CPC. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor do Pedido de Penhora de ID 23216933, nos termos dos Arts. 

269, § 3º e 270, § único, do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 

executado ou o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. 

Para a validade do processo é indispensável à citação do réu ou do 

executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial 
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ou de improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, 

dela será imediatamente intimado o executado. § 1º A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. § 2º Se não houver constituído 

advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de 

preferência por via postal. § 3º O disposto no § 1º não se aplica aos 

casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa 

intimado. § 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º 

quando o executado houver mudado de endereço sem prévia 

comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 

274. Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora 

que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes 

ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502969-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FABIANO MODENA MARTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502969-97.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2015 12:07:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN CPF Nº 

630.623.721-68 - CONTRIBUINTE 734775703 CDA's Nºs 2012/0748397; 

2013/0905083; 2014/1025801; 2015/1127171. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.006.0239.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.797,34- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 12/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RICARDO FABIANO MODENA 

MARTIN - CPF Nº 630.623.721-68, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2012/0748397, 2013/0905083, 

2014/1025801 e 2015/1127171, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.42.006.0239.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 3.797,34- (ID 361209). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 361211). Em 16/11/2015 foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 364893), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

16/03/2016 (ID 545517), a qual retornou aos autos COM assinatura de 

recebimento do Sr. Ricardo F. M. Martin em 18/04/2016 (ID 16980640). Em 

12/04/2019 foi certificado pela Secretaria deste Juízo o decurso do prazo 

da citação SEM manifestação (ID 19370036). Em sede de Regime de 

Exceção 2019, em 04/07/2019 o MMº Juiz de direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior (Portaria nº 42/2019 – CGJ) proferiu 

despacho para intimar o Município Exequente a se manifestar sobre o 

retorno do AR de Citação (ID 21025977), estando certificado pela 

Secretaria o decurso do prazo SEM manifestações do Município 

Exequente em 23/01/2020 (ID 28316434). Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando que a execução se opera no 

interesse do exequente, DÊ-SE VISTA à Procuradoria Municipal, para se 

manifestar sobre o prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO 

ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO 

ou PARCELAMENTO do crédito executado nos MUTIRÕES DE 

CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 2016, pugnando 

pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo parcelamento ou 
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requerendo o que entender de direito, atualizando monetariamente o valor 

do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. 

Havendo manifestação Fazendária, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão 

ou sentença, conforme for o requerimento da Parte Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Entretanto, decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), 

INEXISTINDO manifestação pelo Município Exequente quanto ao 

parcelamento e/ou quitação e/ou atualização do crédito executado acima, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO 

ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 

18/04/2021 (cinco anos após a citação da Parte Executada – ID 

16852568), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO), data em 

que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação das Partes no período 

(ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, e 

não obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco 

anos após a citação válida da Parte Executada), dependerá da supressão 

da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (PJe ) o Município Exequente desta decisão, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 361385), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a 

Parte Executada, e pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de 

qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 

boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os 

acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação 

será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste 

Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 

271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, 

salvo disposição em contrário. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada 

em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que 

couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos 

realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos 

efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. 

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários 

advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1º No 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; ... Art. 837. 

Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes 

pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações 

de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio 

eletrônico. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. 

Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo 

o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de 

suspeição, ordenar providências urgentes. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; Art. 925. A extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos 

despachos não cabe recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a 

prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei 

nº 6.380/1980 – L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova 

da fiança bancária; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do 

seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da 

intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado 

antes de garantida a execução. § 2º - No prazo dos embargos, o 

executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e 

juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a 

critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3º - Não será admitida 

reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 

incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e 

serão processadas e julgadas com os embargos. - Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502993-28.2015.8.11.0041
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CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VANEIDE DE BRITO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502993-28.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2015 12:07:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VANEIDE DE BRITO SILVA CPF Nº 942.444.481-87- 

CONTRIBUINTE 734775703 CDA's Nºs 2012/0793501; 2013/0922262; 

2014/1052280; 2015/1197686. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.046.0276.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.453,32- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 12/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VANEIDE DE BRITO SILVA - 

CPF Nº 942.444.481-87, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2012/0793501, 2013/0922262, 

2014/1052280 e 2015/1197686, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 04.1.32.046.0276.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 3.453,32- (ID 361596). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 361597). Em 16/11/2015 foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 365206), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

16/03/2016 (ID 545888), a qual retornou aos autos COM assinatura de 

recebimento do Sr. Arivaldo R. em 15/04/2016, conforme AR dos Correios 

nº 673002 (ID 16980640). Em 12/04/2019 foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo o decurso do prazo da citação SEM manifestação (ID 

19368036). Em sede de Regime de Exceção 2019, em 04/07/2019 o MMº 

Juiz de direito Auxiliar da CGJ Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

(Portaria nº 42/2019 – CGJ) proferiu despacho para intimar o Município 

Exequente a se manifestar sobre o retorno do AR de Citação (ID 

21026065), estando certificado pela Secretaria o decurso do prazo SEM 

manifestações do Município Exequente em 23/01/2020 (ID 28315586). Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando que a 

execução se opera no interesse do exequente, DÊ-SE VISTA à 

Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de 

eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do crédito executado nos 

MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 

2016, pugnando pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo 

parcelamento ou requerendo o que entender de direito, atualizando 

monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação e/ou 

atualização do crédito executado acima, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 15/04/2021 (cinco anos após a citação 

da Parte Executada – ID 16852568), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe ) o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a Petição Inicial (ID 361385), nos termos dos Arts. 269, § 3º e 

270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada, e 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 
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constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 
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2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502974-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIA EVANGELISTA DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502974-22.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2015 12:07:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANALIA EVANGELISTA DA SILVA FERREIRA CPF 

Nº 291.559.321-34- CONTRIBUINTE 80148 CDA's Nºs 2012/0777566; 

2013/0903215; 2014/0999732; 2015/1166944. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.21.014.0045.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.042,58- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 12/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANALIA EVANGELISTA DA 

SILVA FERREIRA - CPF Nº 291.559.321-34, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 

2012/0777566; 2013/0903215; 2014/0999732; 2015/1166944, referentes 

ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

04.1.32.046.0276.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 3.042,58- (ID 

361244). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas 

(ID 361245). Em 16/11/2015 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 364897), 

tendo sido expedida a Carta de Citação em 16/03/2016 (ID 545564), a qual 

retornou aos autos COM assinatura de recebimento do Sr. Claudinei 

Evangelista em 15/04/2016, conforme AR dos Correios nº 672979 (ID 

16993891). Em 12/04/2019 foi certificado pela Secretaria deste Juízo o 

decurso do prazo da citação SEM manifestação (ID 19370753). Em sede 

de Regime de Exceção 2019, em 04/07/2019 o MMº Juiz de direito Auxiliar 

da CGJ Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior (Portaria nº 42/2019 – 

CGJ) proferiu despacho para intimar o Município Exequente a se 

manifestar sobre o retorno do AR de Citação (ID 21020893), estando 

certificado pela Secretaria o decurso do prazo SEM manifestações do 

Município Exequente em 23/01/2020 (ID 28315563). Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando que a execução se 

opera no interesse do exequente, DÊ-SE VISTA à Procuradoria Municipal, 

para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO 

ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO 

ou PARCELAMENTO do crédito executado nos MUTIRÕES DE 

CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 2016, pugnando 

pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo parcelamento ou 

requerendo o que entender de direito, atualizando monetariamente o valor 

do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. 

Havendo manifestação Fazendária, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão 

ou sentença, conforme for o requerimento da Parte Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Entretanto, decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), 

INEXISTINDO manifestação pelo Município Exequente quanto ao 

parcelamento e/ou quitação e/ou atualização do crédito executado acima, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO 

ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 

15/04/2021 (cinco anos após a citação da Parte Executada – ID 

16852568), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO), data em 

que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação das Partes no período 

(ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, e 

não obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco 

anos após a citação válida da Parte Executada), dependerá da supressão 

da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 361385), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a 

Parte Executada, e pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de 

qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 

boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os 

acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação 

será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste 

Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 
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271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, 

salvo disposição em contrário. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada 

em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que 

couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos 

realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos 

efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. 

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários 

advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1º No 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; ... Art. 837. 

Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes 

pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações 

de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio 

eletrônico. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. 

Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo 

o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de 

suspeição, ordenar providências urgentes. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; Art. 925. A extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos 

despachos não cabe recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a 

prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei 

nº 6.380/1980 – L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova 

da fiança bancária; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do 

seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da 

intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado 

antes de garantida a execução. § 2º - No prazo dos embargos, o 

executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e 

juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a 

critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3º - Não será admitida 

reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 

incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e 

serão processadas e julgadas com os embargos. - Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 
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bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000781-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000781-40.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/01/2016 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOSÉ SANTANA DE SOUZA CPF Nº 142.074.941-20 - 

CONTRIBUINTE 13196 CDA's Nºs 2012/715652; 2013/918095; 

2014/1024065; 2015/1146580. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.014.0092.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$2.529,98- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 19/01/2016, pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor do JOSÉ SANTANA DE SOUZA – CPF Nº 

142.074.941-20, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s N°s 2012/715652; 2013/918095; 2014/1024065; 2015/1146580, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.14.014.0092.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$2.802,26- (ID 474870). A petição inicial veio acompanhada de cópias 

das CDA’s executadas (ID 474872). Em 15/09/2017 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 9871271), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 22/09/2017 (ID 9985767), o qual retornou ao Juízo COM 

assinatura de recebimento (16852554). Em 20/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação da 

Parte Executada (ID 28161814). A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando que a 

execução se opera no interesse do exequente, DÊ-SE VISTA à 

Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de 

eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do crédito executado nos 

MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 

2016, pugnando pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo 

parcelamento ou requerendo o que entender de direito, atualizando 

monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação e/ou 

atualização do crédito executado acima, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 11/10/2022 (cinco anos após a citação 

da Parte Executada – ID 16852554), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe e 

DJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador 

Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 474870), nos termos dos Arts. 

269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada, e 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 
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que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000898-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIEM ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000898-31.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2016 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: MAURIEM ALVES RIBEIRO CNPJ/CPF Nº 496.039.571-00 - 

CONTRIBUINTE 344720 CDA's Nºs 2012/719824; 2013/890544 e 

2015/1125281. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.44.076.0295.001 VALOR 

DA CAUSA: R$2.414,51- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

eletronicamente via PJe em 20/01/2016, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor do MAURIEM ALVES RIBEIRO – CPF Nº 496.039.571-00, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s N°s 

2012/719824; 2013/890544 e 2015/1125281, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal 

nº 01.2.44.076.0295.001, e o valor atribuído à causa foi R$2.414,51- (ID 

477475). A petição inicial veio acompanhada de cópias das CDA’s 

executadas (ID 477476). Em 15/09/2017 foi determinada a citação da Parte 

Executada (ID 9871647), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação em 

26/09/2017 (ID 10031322), o qual retornou ao Juízo COM assinatura de 

recebimento (ID 16852557). Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 
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certificou o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação da Parte 

Executada (ID 28159054). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando que a 

execução se opera no interesse do exequente, DÊ-SE VISTA à 

Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de 

eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do crédito executado nos 

MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 

2016, pugnando pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo 

parcelamento ou requerendo o que entender de direito, atualizando 

monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação e/ou 

atualização do crédito executado acima, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 09/10/2022 (cinco anos após a citação 

da Parte Executada – ID 16852557), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe e 

DJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador 

Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 477475), nos termos dos Arts. 

269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada, e 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 
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desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 
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Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017230-73.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/10/2016 11:12:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULIANA DE LUCCA CRUDO PHILIPPI CNPJ/CPF Nº 

688.660.701-49 - CONTRIBUINTE 734840356 CDA's Nºs 2013/875432; 

2015/1192863; 2016/1298612. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.21.032.0379.068 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$10.472,38- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 20/10/2016, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor do JULIANA DE LUCCA CRUDO 

PHILIPPI – CPF Nº 688.660.701-49, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s N°s 2013/875432; 2015/1192863; 

2016/1298612, referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram 

sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.9.21.032.0379.068, e o valor 

atribuído à causa foi R$10.472,38- (ID 3058343). A petição inicial veio 

acompanhada de cópias das CDA’s executadas (ID 3058341). Em 

08/09/2017 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 9790358), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida Carta de Citação em 17/09/2018 (ID 15375562), a qual 

retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de 

devolução “Desconhecido” (ID 22628485). Em 20/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o decurso do prazo legal sem qualquer 

manifestação do Município Exequente (ID 28358880). A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Considerando que a execução se opera no interesse do exequente, ad 

cautelam, DÊ-SE VISTA, mais uma vez, à Procuradoria Municipal, para se 

manifestar sobre o prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO 

ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO 

ou PARCELAMENTO do crédito executado nos MUTIRÕES DE 

CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 2016, pugnando 

pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo parcelamento ou 

requerendo o que entender de direito, cumprindo-lhe trazer a estes autos 

eletrônicos o endereço atualizado da Parte Executada, atualizando 

monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação e/ou 

atualização do crédito executado acima, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe e 

DJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador 

Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 3058341), nos termos dos Arts. 

269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC, todavia, DEIXO de 

determinar a sua intimação pessoal, em razão do endereço declinado nos 

autos ser “Desconhecido” (ID 22628485). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada 

no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 
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julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 
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Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501534-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DA MATA SEGURANCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501534-88.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2015 08:21:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DA MATA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ Nº 

05.263.494/0001-10 - CONTRIBUINTE 336632 CDA Nº 2015/1239489. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 79105- ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

57.997,29- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via 

PJe em 17/09/2015, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DA MATA 

SEGURANCA LTDA EPP - CNPJ Nº 05.263.494/0001-10, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos tributários inscritos nas CDA Nº 

2015/1239489, referentes ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 79105, e o valor atribuído à causa foi R$ 57.997,29- 

(ID 328330). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 328331). Em 22/09/2015 foi determinada a citação da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do 

CTN (ID 332494), tendo sido expedida a Carta de Citação em 08/10/2015 

(ID 342902). Em 27/05/2019 o Município Exequente requereu que fosse 

certificado pela Secretaria o retorno da Carta de Citação AR (ID 

20427378). Em 17/07/2019 foi certificado pela Secretaria deste Juízo o 

que o AR de Citação não retornou ao Juízo, impulsionando os autos para 

intimar o Munícipio Exequente (ID 21820219). Em 05/08/2019 a Secretaria 

deste Juízo certificou a juntada do AR de Citação (ID 22275083), o qual 

retornou COM assinatura de recebimento (inelegível) em 05/11/2015, no 

endereço da inicial, conforme AR dos Correios n 608765 (ID 22275084). 

Em 05/05/2019 foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não houve o 

pagamento do crédito executado (ID 22350576). Em 21/05/2019 o 

Município Exequente requereu a PENHORA via BACENJUD do montante 

atualizado de R$ 99.887,44-, anexando a CDA executada (ID’s 22796780; 

22796785) Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Considerando que a execução se opera no interesse do exequente, 

DÊ-SE VISTA à Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando 

a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do 

crédito executado nos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município 

Exequente desde 2016, pugnando pela sua extinção pelo pagamento ou 

suspensão pelo parcelamento ou requerendo o que entender de direito, 

atualizando monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação e/ou 

atualização do crédito executado acima, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 05/11/2020 (cinco anos após a citação 

da Parte Executada – ID 22275084), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe) o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a Petição Inicial (ID 361385), nos termos dos Arts. 269, § 3º e 

270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada, e 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 
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serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000073-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA NONATO DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000073-87.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2016 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ROSANGELA NONATO DE BRITO CPF Nº 594.142.001-34 - 

CONTRIBUINTE 310939 CDA's Nºs 2012/733198; 2013/878628; 

2014/1011188; 2015/1130610. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.43.021.0695.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$2.967,11- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 05/01/2016, pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor do ROSANGELA NONATO DE BRITO – CPF Nº 

594.142.001-34 , tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s N°s 2012/733198; 2013/878628; 2014/1011188; 2015/1130610, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.43.021.0695.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$2.967,11- (ID 464444). A petição inicial veio acompanhada de cópias 

das CDA’s executadas (ID 464445). Em 13/09/2017 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 9862219), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 15/09/2017 (ID 9882154), o qual retornou ao Juízo COM 

assinatura de recebimento (ID 16849386). Em 21/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o decurso do prazo legal sem qualquer 

manifestação da Parte Executada (ID 28167865). A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Considerando que a execução se opera no interesse do exequente, 

DÊ-SE VISTA à Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando 

a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do 

crédito executado nos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município 

Exequente desde 2016, pugnando pela sua extinção pelo pagamento ou 

suspensão pelo parcelamento ou requerendo o que entender de direito, 

atualizando monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação e/ou 

atualização do crédito executado acima, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/09/2022 (cinco anos após a citação 

da Parte Executada – ID 16849386), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe e 

DJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador 

Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 464444), nos termos dos Arts. 

269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada, e 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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DA CAUSA: R$265.907,38- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO C.C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA distribuída em 09/03/2020 por 

GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO – CPF Nº 047.931.188-95, em 

desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, alegando, em síntese, 

cobrança indevida de impostos por Parte da Requerida, que culminou na 

inscrição de seu nome no SERASA, requerendo, preliminarmente, a 

sustação dos efeitos dos protestos e, no mérito, a procedência da ação 

com a condenação da Prefeitura Requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, atribuindo-se à causa do valor de R$265.907,38- (ID 

30058913). Com a inicial vieram os documentos ID’s 30058914, 30058915, 

30058916, 30058918, 30058919, 30058920, 30058921, 30058923, 

30058924, 30058925, 30058926, 30058927, 30058928, 30058929, 

30058930, 30058932, 30058933, 30058935, 30058936, 30058938, 

30059241, 30059244, 30059257, 30059259, 30059261, 30059262, 

30059263, 30059264, 30059265, 30059268, 30059269, 30059270, 

30059272 e 30059273. Em 10/03/2020 a Parte Autora peticionou nos autos 

para requerer a juntada do comprovante de recolhimento das custas 

judiciais (ID’s 30098052, 30098054 e 30098060). Em 11/03/2020 o Juízo da 

Terceira Vara Cível desta Capital determinou a REDISTRIBUIÇÃO destes 

autos a um dos Juízos das Varas Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 

30161145). Em 19/03/2020 a Parte Autora peticionou nos autos para 

apresentar “caução real através de imóvel urbano sito à Rua Coronel Neto, 

Bairro Centro, Cuiabá – MT, com área total de 2.286,00 m2, conforme 

escritura pública de compra e venda, lavrada no 7º Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá – MT, matrícula antiga nº 

20.124, avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”, 

sic, (ID 30541605), juntando na oportunidade o documento ID 30541606, 

onde se lê que se trata de um lote de terreno situado no 2º Distrito desta 

capital na Rua da Varginha. Em 20/03/2020 a Parte Autora peticionou nos 

autos para requerer a retificação do item 03 da petição retro, de modo a 

constar o seguinte: “caução real através de um lote de terreno situado no 

2º Distrito desta capital na Rua da Varginha, matrícula antiga nº 28.720 

conforme escritura pública de compra e venda, lavrada no 7º Serviço 

Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá – MT, avaliado em R$ 

270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)”, sic, (ID 30566543). Em 

24/03/2020 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública da Capital 

proferiu DECISÃO, declarou sua INCOMPETÊNCIA, declinando em favor 

deste Juízo (ID 30239170), tendo a Parte Autora informado a desistência 

do prazo recursal na mesma data (ID 30641582). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente a petição inicial, 

constata-se que apresenta defeito e irregularidade capaz de impossibilitar 

o processamento e julgamento de mérito da causa, nos termos do Art. 321 

do CPC, tendo em vista a indicação errônea do polo passivo da ação. Com 

efeito, ensina Hely Lopes Meireles que “Como órgão público, a Prefeitura 

não é pessoa jurídica; é simplesmente a unidade central da estrutura 

administrativa do Município. Nem representa juridicamente o Município, pois 

nenhum órgão representa a pessoa jurídica a que pertence, a qual só é 

representada pelo agente (pessoa física) legalmente investido dessa 

função que, no caso, é o prefeito. Daí a impropriedade de tomar-se a 

Prefeitura pelo Município, o que equivale a aceitar-se a parte pelo todo, ou 

seja, o órgão, despersonalizado, pelo ente, personalizado (...). Nas 

relações externas e em juízo, entretanto, quem responde civilmente não é 

a Prefeitura, mas sim o Município, ou seja, a Fazenda Pública Municipal, 

única com capacidade jurídica e legitimidade processual para demandar e 

ser demandada, auferindo as vantagens de vencedora e suportando os 

ônus de vencida no pleito." (In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal 

Brasileiro. 6ª ed.. São Paulo: Malheiros, 1993) (negritei). Dessa forma, no 

caso presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, por ser órgão 

público, como ente despersonalizado que é, não detém capacidade de ser 

parte na relação processual judicial, pois subordinada hierarquicamente à 

administração central – integrando sua estrutura administrativa - esta sim, 

dotada de capacidade jurídica de ser parte. Ou seja, a capacidade advém 

da pessoa jurídica de direito público, no caso, o Ente Federativo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ. Assim, em cumprimento do disposto no Art. 10 do CPC, ad 

cautellum, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente aos Advogados da Parte 

Embargante (ID 30641581), para que promovam EMENDA À INICIAL 

indicando a qualificação correta do polo passivo da ação, v.g., MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, nos termos do Art. 319, inc. II do CPC, sob pena de seu 

INDEFERIMENTO, conforme previsão contida no Art. 321, Parag. Único do 

CPC, extinguindo este processo SEM resolução do mérito, nos termos do 

Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação das Partes, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão ou sentença, conforme o caso (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 10. O 

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o 

direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de 

declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o 

realizou por justa causa. Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...). IV - verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...). FIM
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº Nº 0011872-67.2004.8.11.0041. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.985,72- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 
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do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 
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à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012882-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDIAS FRANCISCO URSINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012882-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:35:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABDIAS FRANCISCO URSINO CPF Nº 

174.859.671-34 - CONTRIBUINTE 84418. CDA's Nºs 2016 / 1314599; 2017 

/ 1513083; 2018 / 1709658 e 2019 / 1843961. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.43.002.0130.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.513,78- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ABDIAS 

FRANCISCO URSINO – CPF Nº 174.859.671-34 , tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA's nºs 174.859.671-34 

, e o valor atribuído à causa foi de R$ 2.513,18- (ID's 30450725 e 

30450726). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

detida dos autos, observa-se que a petição e respectivas CDA’s nº 2016 / 

1323847; 2017 / 1462754; 2018 / 1700478 e 2019 / 1816958-(ID 30456786 

) tem por polo e sujeito passivo ATENOGENIO NUNES DE GORGONHA, CPF 

N° 209.211.871-49(ID 30456787), portanto, são totalmente estranhas à 

este processo judicial eletrônico, distribuído diretamente pelo Município 

Exequente em relação à Parte Executada em epígrafe. Dessa forma, em 

cumprimento à Resolução nº 04/2018-TP, de 19/04/2018, CHAMO FEITO À 

ORDEM para DETERMINAR ao Sr. Gestor Judicial que proceda 

imediatamente o DESENTRANHAMENTO das referidas CDA’s e respectiva 

petição inicial, tornando-as indisponíveis ao público externo, com a sua 

consequente devolução ao Município Exequente, para que ingresse com a 

Execução Fiscal em face da parte, CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos: Observo que a Parte Executada indicada na petição inicial e 

na(s) CDA('s) que acompanham é DIFERENTE da cadastrada pelo 

Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CORRIJA 

imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta Ação de 

Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos termos da 

Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos. A seguir: I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR 

a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 
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Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
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intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
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presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012878-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ARISTEU DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012878-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:29:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO ARISTEU DE LIMA CPF Nº 

174.792.581-00 - CONTRIBUINTE 734832689. CDA's Nºs 2016 / 1362362; 

2017 / 1480884 e 2019 / 1814556. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.44.009.0152.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.994,86- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO 

ARISTEU DE LIMA – CPF Nº 174.792.581-00 , tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA's nºs 2016 / 1362362; 

2017 / 1480884 e 2019 / 1814556, e o valor atribuído à causa foi de R$ 

1.994,86- (ID's 30402836 e 30402837). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise detida dos autos, observa-se que a 

petição e respectivas CDA’s nº 2016 / 1320548 2017 / 1577334 2018 / 

1714201 2019 / 1800467(ID 30456779 ) tem por polo e sujeito passivo 

SEBASTIAO CARLOS FERRARI - CPF N°. 002.806.738-09(ID 30456780), 

portanto, são totalmente estranhas à este processo judicial eletrônico, 

distribuído diretamente pelo Município Exequente em relação à Parte 

Executada em epígrafe. Dessa forma, em cumprimento à Resolução nº 

04/2018-TP, de 19/04/2018, CHAMO FEITO À ORDEM para DETERMINAR 

ao Sr. Gestor Judicial que proceda imediatamente o DESENTRANHAMENTO 

das referidas CDA’s e respectiva petição inicial, tornando-as indisponíveis 

ao público externo, com a sua consequente devolução ao Município 

Exequente, para que ingresse com a Execução Fiscal em face da parte, 

CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos: I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/09/2004 00:00:00 DIGITALIZADA EM: 

23/01/2020 - 16:42:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: 

AMIGÃO IND E COM DE GENEROS ALIMETICIOS CNPJ Nº 

00.158.093/0002-6 - CONTRIBUINTE 167842. CDA Nº 1999/224023. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 51314. VALOR DA CAUSA: R$ 344,80- 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 13/09/2004, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de AMIGÃO IND E COM DE GENEROS 

ALIMETICIOS – CNPJ Nº 00.158.093/0002-6, tendo como objeto o 

recebimento do crédito representado pela CDA Nº 1999/224023, referente 

ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E 

DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 51314, e o valor atribuído à causa 

foi R$344,80,.(ID 28306980), digitalizada em 23/01/2020(ID28306981). A 

petição inicial veio acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 

28306980 - pg. 03). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário 

e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais 

decorrentes de dívida de natureza não tributária advinda da infringência a 

dispositivos legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e 
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Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - 

Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, 

Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais 

que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa forma, esta Ação de 

Execução Fiscal deveria estar tramitando na competente Vara 

Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara de Execução 

Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é absolutamente 

incompetente para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO POSTO, por se 

tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio Ambiente, a quem 

compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0021705-12.2004.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 

único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.” INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente FIM
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2004 09:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO PEREIRA GOMES CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 16.387 CDA’s Nºs 1999/25732; 2000/82624; 2001/9904; 

2002/71371;  2003/148719.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.011.0024.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 571,36- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 04/08/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO PEREIRA GOMES – CNPJ 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1999/25732, 2000/82624, 2001/9904, 2002/71371 e 

2003/148719, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.4.25.011.0024.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

571,36- (ID 27982220 p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 27982220, p. 3-4, 27984448). Em 01/12/2004 o 

Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para que a 

Secretaria certificasse a existência de processos distribuídos por 

dependência a este (ID 27984450), estando certificado pela Secretaria do 

referido Juízo o apensamento destes autos ao de nº 530-03 (ID 

27984451). Em 15/06/2007 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27984452). 

Em 17/05/2012 o Município de Cuiabá requereu a citação da Parte 

Executada por Carta AR (ID 27984454), anexando Extrato do Contribuinte 

nº 16387 – datado em 22/02/2008 (ID 27984455, p.1). Em 05/05/2008 a 

Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública expediu Carta de 

Citação, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento com 

carimbo de retorno ao remetente, sem precisar o motivo, conforme AR dos 

correios nº RL005205712BR (ID 27984455, p. 2-4). Em 26/02/2010 o 

Município Exequente requereu a Citação por Edital (ID 27984456), 

anexando Extrato do Contribuinte nº 16387 – datado em 18/01/2010 (ID 

27984457). Em 25/11/2011 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão de ARQUIVAMENTO dos autos, com fundamento 

no Art. 1º do Provimento 13/2011 – CGJ (ID 27984458). Em 14/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0017050-94.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 27982221). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 25732 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 04/08/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/25732, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/82624, 2001/9904, 2002/71371 e 2003/148719, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 15/06/2007, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 04/08/2004, e, até a presente data, 

decorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos DEZ ANOS entre a data da do último protocolo do 

Município Exequente (26/02/2010), e, até a presente data (26/03/2020), a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 
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encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0017050-67.2005.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO PEREIRA GOMES – 

CNPJ NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/25732, e face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2000/82624, 2001/9904, 2002/71371 e 2003/148719, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo 

Município Exequente, conforme AR dos Correios nº RL005205712BR (ID 

27984455, p. 2-4). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 571,36 -) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 
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processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014825-67.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/01/2005 08:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MASA INDUSTRIA E COM DE MADEIRA LTDA CNPJ 

NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 551 CDA’s Nºs 1999/18182; 

2000/73631; 2001/1682; 2002/61176 e 2003/136067. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.2.35.009.0264.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

17.423,38- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 31/01/2005 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MASA 

INDUSTRIA E COM DE MADEIRA LTDA – CNPJ NÃO INFORMADO, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 1999/18182, 

2000/73631, 2001/1682, 2002/61176 e 2003/136067, referentes ao não 

pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 
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01.2.35.009.0264.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 17.423,38- (ID 

27982218, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 27982218, p. 3-4, 27984442). Em 08/11/2006 foi 

certificado pela Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública o 

apensamento destes autos aos de nºs 885-05 e 3417-04 (ID 2798443, p. 

2). Em 26/09/2007 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27984444), 

tendo sido expedida a Carta de Citação em 23/08/2007 (ID 27984445, p. 1), 

estando certificado pela Secretaria a ausência de resposta da Carta de 

Citação (ID 27984445). Em 17/05/2012 o Município de Cuiabá requereu a 

SUSPENSÃO dos autos por noventa dias, para dirimir questões 

administrativas (ID 27984446), anexando Ofício nº 132 PFM/2011, onde se 

lê que houve o cancelamento da inscrição municipal nº 

01.2.35.009.0264.001 (ID 27984447). Em 14/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0014825-67.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 27982219). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 18182 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 31/01/2005, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/18182, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/73631, 2001/1682, 2002/61176 e 2003/136067, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 26/06/2007, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 31/01/2005, e, até a presente data, 

decorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos SETE ANOS entre a data da do último protocolo do 

Município Exequente (17/05/2012), e, até a presente data (26/03/2020), a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 
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DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014825-67.2005.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MASA INDUSTRIA E COM DE 

MADEIRA LTDA – CNPJ NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/18182, 

e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito 

inscrito nas CDA’s Nºs 2000/73631, 2001/1682, 2002/61176 e 

2003/136067, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME desta sentença a Parte 

Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 17.423,38 -) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 
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art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011650-75.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA NERY RIBEIRO (EXECUTADO)

DAIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011650-75.1999.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/05/1999 09:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALVINO PEREIRA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE NÃO INFORMADO CDA’s Nºs 1996/002169; 1997/002170; 

1994/002172; 1995/002173; 1996/002174; 19997/002175; 1995/002176; 

1996/002177. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.14.030.0093.001, 

01.4.14.030.00117.001 e 01.4.14.014.0167.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.592,48- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

31/05/1999 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ALVINO PEREIRA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 1996/002169, 1997/002170, 

1994/002172, 1995/002173, 1996/002174, 19997/002175, 1995/002176 e 

1996/002177, referentes ao não pagamento IPTU’s dos imóveis de 

Inscrições Municipais nºs 01.4.14.030.0093.001, 01.4.14.030.00117.001 e 

01.4.14.014.0167.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 16.592,48- (ID 

28223604, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28223604, p. 3-6; 28223776, p. 1-5). Em 27/08/1999 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28223604, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 19/12/2005, a qual retorno aos autos SEM 

assinatura de recebimento visto que não existe o endereço, conforme AR 

dos Correios nº RL839520763BR (ID 28223777, p. 1-4). Em 15/05/2006 o 

Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda pública proferiu despacho para 

intimar o Município Exequente (ID 28223777, p. 6). Em 27/07/2006 o 

Município Exequente requereu a Citação da Parte Executada via Edital (ID 

28223778), anexando Sistema Integrado de Administração Tributária (ID 

28223779, p. 1-3). Em 14/04/2007 foi expedido o Edital de Citação, o qual 

foi publicado no DJe nº 2007/16 em 17/04/2017, e seu prazo decorreu 

SEM manifestação em 25/05/2007 (ID 28223779, p. 5-8). Em 29/05/2007 o 

Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para 

intimar o Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 28223779, 

p. 10). Em 17/07/2007 o Município Exequente requereu a EMENDA À 
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INICIAL para substituir o polo passivo, devendo constar o nome da Sra. 

Diana da Silva, com a consequente citação (ID 28223780), anexando as 

seguintes CDA’s nºs executadas em nome da nova Parte Executada (ID’s 

28223781; 28223782; 28223783). Em 19/07/2007 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão que DEFERIU a Emenda à Inicial 

e determinou a citação da Parte Executada (ID 28223784), tendo o referido 

Juízo determinado o seu cumprimento em 05/11/2008 (ID 28223785). Em 

20/08/2009 foi expedida a Carta de Citação (ID 28223785, p. 7), a qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento por ser insuficiente o 

endereço, conforme os AR’s dos Correios nº RL442778843BR (ID 

28223785, p. 9) e RL442778857BR (ID 28223786). Em 25/11/2011 o Juízo 

da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para intimar 

o Município Exequente (ID 28223787). Em 03/08/2012 o Município 

Exequente requereu a SUSBSTITUIÇÃO do polo Passivo, para constar 

como Parte Executada a Sra. MARTA MARA NERY RIBEIRO – CPF Nº 

057.194.130-14, bem como requereu a citação por Oficial de Justiça (ID 

28223788), anexando as CDA’s nºs 1993/2171, 1994/19588, 1995/2173, 

1996/2174 e 1997/2175 em nome da nova Parte Executada (ID 28223789). 

Em 26/08/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO deferindo o pedido de substituição e determinando a Citação 

conforme requerido (ID 28223790), estando certificado que foram 

alterados os dados da presente Execução Fiscal (ID 28223991). Em 

14/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0011650-75.1999.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28223605). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

observo que a Parte constante no Sistema PJe é DIFERENTE dos autos 

que foram digitalizados, razão pela qual, CHAMO O PROCESSO À ORDEM, 

para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CORRIJA imediatamente o número do 

Processo e os nomes das Partes da presente Execução Fiscal no Sistema 

PJe, nos termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE 

nestes autos eletrônicos. Em que pese ter sido expedido Edital de Citação 

em 14/04/2007, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustação da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.” Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.” 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito nas CDA’s nºs 2171 venc. 28/02/1993 e 19588 

venc. 28/02/1994, observo que entre a data do vencimento das referidas 

CDA’s e a data de distribuição desta execução em 31/05/1999, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 
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prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação às CDA’s Nºs 

1993/2171 e 1994/19588, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s nºs 1995/2173, 1996/2174 e 1997/2175, chega-se à conclusão que 

no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 27/08/1999, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

31/05/1999, até a presente data já decorreram mais de VINTE ANOS, sem 

que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos SETE ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (03/08/2012), até a presente 

data (26/03/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0011650-75.1999.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARTA MARA NERY RIBEIRO 

– CPF Nº 057.194.130-14, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA’s Nºs 1993/2171 e 1994/19588, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA’s Nºs 1995/2173, 1996/2174 e 1997/2175, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo 

Município Exequente, conforme AR dos Correios nº RL442778857BR (ID 

28223786). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 16.592,48-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje 

R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 
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primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024683-59.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SILVA DALTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024683-59.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/10/2004 08:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA MARIA SILVA DALTO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 19.683 CDA’s Nºs 1999/27286; 2000/84344; 2001/11192; 

2002/73173;  2003/151072.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.33.092.0290.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 441,67- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 14/10/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANA MARIA SILVA DALTO – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1999/27286, 2000/84344, 2001/11192, 2002/73173 e 

2003/151072, referentes ao não pagamento IPTU’s dos imóveis de 

Inscrições Municipais nºs 01.4.33.092.0290.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$ 441,67- (ID 27976819, p. 1-2). A petição inicial veio instruída 

com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 27976819, p. 3-4; 27977345). Em 

18/10/2004 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27976819, 

p. 1), tendo sido expedida a Carta de Citação em 03/04/2007 (ID 

27977348), a qual retorno aos autos SEM assinatura de recebimento com 

carimbo de retorno ao Remetente, conforme AR dos Correios nº 

RL653353774BR (ID 27977351, p. 3). Em 01/08/2006 o Município 

Exequente requereu a Citação da Parte Executada via Edital (ID 

27977352), anexando Extrato do Contribuinte nº 19683 – datado em 

31/07/2007 (ID 27977353). Em 11/11/2008 foi expedido o Edital de Citação, 

o qual foi publicado no DJe nº 7979 em 13/11/2008, e seu prazo decorreu 

SEM manifestação em 29/01/2009 (ID 27977354). Em 12/05/2009 o Juízo 

da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para intimar 

o Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 27977355). Em 

15/09/2009 o Município Exequente requereu a expedição de Ofício para 

Receita Federal para obter o CPF, RG ou CNPJ da Parte Executada (ID 

27977357), anexando Extrato do Contribuinte nº 19683 – datado em 

21/08/2009 (ID 27977358), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública em 27/06/2010 (ID 27977359), o que restou 

prejudicado por não localizar informações no CPF consultado, conforme ID 

27977360, p. 2. Em 11/10/2011 o Município Exequente requereu a 

PENHORA do imóvel sob o qual incidiu os títulos executados nos 

presentes autos (ID 27977361), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Terceira 

Vara Esp. da Fazenda Pública em 13/03/2012 (ID 27977362), SEM 

informações quanto ao seu cumprimento. Em 07/05/2013 o Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para 

ARQUIVAR os autos nos termos do Art. 1º do Provimento 13/2013 – CGJ 

(ID 27977363). Em 14/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0024683-59.2004.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 
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nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27976820). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

11/11/2008, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustação da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.” Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.” 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 27286 venc. 29/01/1999, observo que 

entre a data do vencimento da referida CDA e a data de distribuição desta 

execução em 14/10/2004, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

(negritei) Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se 

que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 

156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à ação de execução em 

relação à CDA Nº 1999/27286, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s nºs 2000/84344, 2001/11192, 2002/73173 e 2003/151072, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 18/10/2004, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

14/10/2004, até a presente data já decorreram mais de QUINZE ANOS, 
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sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par 

do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (11/10/2011), até a presente 

data (26/03/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024683-59.2004.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANA MARIA SILVA DALTO – 

CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/27286, e face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2000/84344, 2001/11192, 2002/73173 e 2003/151072, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo 

Município Exequente, conforme AR dos Correios nº RL653353774BR (ID 

27977351, p. 3). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 441,67-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 
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9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015997-44.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015997-44.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2005 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

03/02/2020 ; 15:25:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: 

CELIO JOSE DE MATTOS CNPJ/CPF Nº não informado - CONTRIBUINTE 

44347. CDA's Nºs 2002/85395 e 2003/165987. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.055.0148.001. VALOR DA CAUSA: R$ 633,56- SENTENÇA 463 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 01/02/2005 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

CELIO JOSE DE MATTOS - CNPJ/CPF Nº não informado, tendo como objeto 

o pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 2002/85395 e 

2003/165987, referente a IPTU's que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.5.44.055.0148.001 , sendo atribuído à causa o valor de R$ 633,56-(ID's 

28761533 e 28761534). Em 26/04/2005 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 28761533), tendo sido 

expedido a carta de citação no dia 05/04/2007 (ID 28761536) , a qual 

retornou ao Juízo COM assinatura de recebimento, conforme AR dos 

Correios (ID.28761537). Em 28/11/2008 a Procuradoria Fiscal do Município 

requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 120 dias, tempo estimado 

para consulta no RGI competente para confirmação de propriedade sobre 

o bem inscrito nas CDAs, para posterior Penhora (ID 28761538). Em 

10/07/2009 a Procuradoria Fiscal do Município requereu a expedição do 

Banco Central, vai sistema BACENJUD, a fim de constatar a existência de 

contas correntes e/ou aplicações financeiras, em nome do Executado, e 

por conseguinte a PENHORA ON-LINE(ID 28764192). Em 12/08/2009 o 

Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública deferiu o bloqueio via 

BACENJUD (ID28764194), não tendo sido cumprido por não ter saldo nas 

contas correntes ((ID28764195). Em 11/10/2011 a Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a Penhora do imóvel objeto desta 

execução(ID28764196), tendo sido deferido em 27/02/2012, pelo Juízo da 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública(ID28764197). Em 

21/06/2013 o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública 

determinou o arquivamento provisório do feito, com baixa apenas no 

relatório estatístico(ID 28764197) Na data de 10/04/2019 o Município 

Exequente requereu a EXTINÇÃO do presente feito e a desistência do 

prazo recursal, “Em atenção ao Parecer Jurídico nº 349/2019, em vista da 

prescrição intercorrente alhures discorrida, Inércia da Fazenda Pública (ID 

28764199). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise destes autos, observo 

que não houve intervenção e a integração indispensável para a validade 

da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC, ex vi: Art. 

238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISTIU intervenção da Parte Executada não 

citada, aplicando-se o disposto no Art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

verbis: “Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de 

Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes.” Acerca da extinção da 

Execução Fiscal a requerimento do Município Exequente, em razão do 

cancelamento das CDA's antes da citação pessoal da Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido.” (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento no Art. 485, inc. IV e VIII do CPC 
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c/c Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, ID 27490940, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0015997-44.2005.8.11.0041, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CELIO JOSE DE MATTOS- CNPJ Nº 

não informado, ante o cancelamento administrativo das CDA's Nº's 

2002/85395 e 2003/165987, após a distribuição desta Execução Fiscal. 

EXCLUA A CDA's EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO 

SISTEMA APOLO, porque fora cancelada administrativamente. ISENTO de 

custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

INTIME ( DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, 

pessoalmente por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC à esta condenação 

proferida a pedido do Município Exequente e conforme expressa 

determinação do §3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 633,56-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 552.500,00-. Considerando que o Município 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

desta sentença imediatamente e DÊEM-SE BAIXAS desta Execução Fiscal 

na Distribuição e Sistema PJe da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no sistema PJe – 

TJ – MT FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sem tença de mérito proferida em favor do 

réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)(...). § 4º - A receita da 

Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, 

bem como os valores correspondentes à respectiva atualização 

monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do 

Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei 

nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 

1979). PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe 

sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 
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Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011361-45.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO PECAS E TURISMO ALIANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011361-45.1999.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 08/07/1999 09:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 036645 CDA’s Nºs 1993/003907; 1995/003908; 

1996/003909; 1997/003910. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.065.0360.021- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.073,79- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 08/07/1999 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO MANOEL DA SILVA – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA’s Nºs 1993/003907, 1995/003908, 1996/003909 e 

1997/003910, referentes ao não pagamento IPTU’s dos imóveis de 

Inscrições Municipais nºs 01.8.14.065.0360.021, e o valor atribuído à 

causa foi R$ 1.073,79- (ID 28234054). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28234055). Em 14/06/1999 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28234056), tendo sido expedida a 

Carta de Citação em 21/01/2000, a qual retorno aos autos COM assinatura 

de recebimento Sra. Sonia Garippe em 16/02/2000, conforme AR dos 

Correios SEM número de registro (ID 28234057). Em 12/12/200 o Município 

Exequente requereu a PENHORA de bens que guarnecessem a residência 

da Parte Executada (ID 28234058), tendo sido expedido Mandado de 

Penhora em 16/07/2001, o qual NÃO foi cumprido conforme certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que não localizo a Parte Executada (ID 

28234059). Em 19/11/2002 o Município Exequente requereu o cumprimento 

do Mandado de Penhora, bem como que fosse elencado os bens 

localizados na propriedade da Parte Executada (ID 28234060, p. 1), o que 

foi DEFERIDO pelo Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública em 

18/06/2003 (ID 28234060, p. 2). Em 16/02/2004 foi expedido Mandado de 

Intimação e Penhora, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que deixou 

de cumprir o Mandado visto que o Município Exequente não forneceu os 

meios necessários (ID 28234061). Em 24/06/2005 o Município Exequente 

requereu a PENHORA do imóvel que incidiu o título executado (ID 

28234062), anexando Sistema Integrado de Administração Tributária 

–SIAT (ID 28234063), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Segunda Vara 

Esp. da Fazenda Pública em 28/09/2005 (ID 28234064). Em 07/11/2006 foi 

expedido Mandado de Intimação para o Município Exequente arcar com as 

custas da diligência do Oficial de Justiça, o que foi devidamente cumprido 

em 30/11/2006, conforme certificado (ID 28234065). Em 08/02/2007 o 

Município Exequente requereu a SUBSTITUIÇÃO do polo passivo para 

excluir o nome da atual Parte Executada e fazer constar o Sr. Ricardo 

Gomes de Almeida, bem como requereu a citação (ID 28234066), tendo 

juntado as CDA’s executadas atualizadas (ID’s 28234067; 28234068). Em 

20/03/2007 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão que DEFERIU o pedido de SUBSTITUIÇÃO, determinando que 

fossem procedidas as alterações e a citação da Parte Executada (ID 

28234070), tendo sido expedido o Mandado de Intimação, o qual restou 

prejudicado conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que não 

localizou a Parte Executada (ID 28234071). Em 05/06/2007 o Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para intimar o 

Município Exequente se manifestar nos autos (ID 28234072). Em 

07/03/2008 o Município Exequente requereu a Citação por Correios (ID 

28234073), anexando Extrato do Contribuinte nº 363001 – datado em 

03/03/2008 (ID 28234074). Em 24/03/2020 foi expedida a Carta de Citação 

(ID 28234075). Em 05/04/2010 a Parte Executada, através de seu 

Advogado Constituído, compareceu aos autos espontaneamente, 

apresentando EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando que os 

créditos executados estão prescritos postulando pela extinção da 

presente execução (ID’s 28234076; 28234077; 28234078). Consta nos 

autos, ID 28234078, a juntada do AR de Citação COM assinatura de 

recebimento em nome da Sra. Shirlei Helem Coutinho em 30/03/2010 (ID 

28234078). Em 18/10/2010 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho que RECEBEU a Exceção de Pré-Executividade 

e determinou a intimação do Município Exequente (ID 28234079). Em 

17/02/2011 o Município Exequente IMPUGNOU a Exceção de 

Pré-Executividade alegando que ação foi interposta tempestivamente 

inexistindo prescrição (ID’s 28234080; 28234081). Em 22/03/2012 o Juízo 

da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública REJEITOU a Exceção de 

Pré-Executividade, determinando o prosseguimento do feito (ID 28234082). 

Em 30/01/2014 o Município Exequente requereu a SUBSTITUIÇÃO do polo 

passivo, para constar como Parte Executada a Empresa MOTO PEÇAS E 

TURISMO ALIANÇA LTDA ME – CNPJ Nº 00.088.143/0001-05, anexando 

as CDA’s Nºs 1993/955748, 1995/955749, 1996/955750 e 1997/955751 

(ID’s 28234083; 28234084). Em 07/02/2014 o Juízo da Segunda Vara Esp. 

da Fazenda Pública proferiu decisão DEFERINDO a substituição do polo 

passivo e determinando que fosse alterada as informações processuais, 

seguindo com a citação da Parte Executada (ID 28234085), tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 06/11/2018, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento visto que a Parte Executada “Mudou-se”, 

conforme AR dos Correios nº JJ910486652BR (ID 28234086). Em 

22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0011361-45.1999.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27976820). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 955748 

venc. 28/02/1993, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 08/07/1999, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 
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5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA Nº 

1993/955748, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

1995/955749, 1996/955750 e 1997/955751, chega-se à conclusão que no 

caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 14/06/1999, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

08/07/1999, até a presente data já decorreram mais de VINTE ANOS, sem 

que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (30/01/2014), até a presente 

data (27/03/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 
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do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0011361-45.1999.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MOTO PEÇAS E TURISMO 

ALIANÇA LTDA ME – CNPJ Nº 00.088.143/0001-05, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 

1993/955748, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva 

do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 1995/955749, 1996/955750 e 

1997/955751, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 

JJ910486652BR (ID 28234086). DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$ 1.073,79-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 
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intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011872-67.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/06/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

03/02/2020 - 16:30:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: 

PLAYMAT DIVERSOES ELETRONICAS LTDA CNPJ Nº 32.939.159/0001-6 - 

CONTRIBUINTE 156.296. CDA Nº 1999/223151. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

34671 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 413,76- SENTENÇA 463 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

em 25/01/2005 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PLAYMAT 

DIVERSOES ELETRONICAS LTDA - CNPJ Nº 32.939.159/0001-6, tendo 

como objeto o pagamento do crédito inscrito na CDA Nº 1999/223151, 

referente a que ISSQN incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 34671 , 

sendo atribuído à causa o valor de R$413,76-(ID's 28771365 e 28771366). 

Em 08/06/2004 foi proferido despacho determinando a citação por carta da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional 

(ID 28771365). Em 02/04/2007 foi expedida a Carta de Citação (ID 

28771366), a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, 

conforme AR dos Correios (ID 28771367). Em 06/08/2007 a Procuradoria 

Fiscal do Município requereu a citação via Edital, tendo sido publicado em 

em 02/03/2009 - pág. 144/159 - DJE, que circulou em 03/03/2009 

(ID28771368). Em 17/12/2019 a Procuradoria Fiscal do Município requereu 

a Penhora via BACENJUD da quantia atualizada do crédito(ID28771369), 

tendo sido deferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda 

Pública no dia 15/08/2011 (ID28771371), não tendo Em 24/06/2013 o Juízo 

da Vara Especializada da Fazenda Pública determinou o arquivamento 

provisório dos autos, consoante o valor da causa estar abaixo de 15 UPF 

(ID28771372 - pg. 01). Em 13/12/2018 o Juízo da Vara de Execução Fiscal 

MM. Dr Aristeu Dias Batista Vilella determinou a intimação da Procuradoria 
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Fiscal do Município ,tendo em vista o s autos estarem paralisado no 

arquivo provisório(ID28771372 - pg.02). Na data de 10/04/2019 o Município 

Exequente requereu a EXTINÇÃO do presente feito e a desistência do 

prazo recursal, “Em razão de o crédito exequendo ter sido cancelado no 

Sistema Cadastral em atenção ao Parecer Jurídico Nº 195/2019 (...)” sic, 

(ID 28771373 - pg.02), sem juntar documentos. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos 

autos, observa-se que houve a integração da relação processual que se 

deu com a Citação da Parte Executada em 02/03/2009- (ID28771368): Art. 

239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do 

executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial 

ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. Entretanto, após a Citação da 

Parte Executada que nada requereu, a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente protocolou pedido de extinção desta Execução. O referido 

pedido de extinção externou declaração de vontade do Município 

Exequente, produzindo efeitos processuais, conforme lhe autoriza o Art. 

200 do CPC/2015, pautado no princípio processual da livre disponibilidade 

da execução, tal como estabelecido pelo Art. 775 do CPC/2015, pois toda 

execução se processa em favor do Município Exequente, verbis: Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 775. O exequente tem 

o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 

executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o 

seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem 

apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas 

processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a 

extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. 

Além disso, o Art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) também impõe à Fazenda 

Pública a desistência do processo se a CDA for cancelada até a prolação 

da sentença de Primeira Instância, estabelecendo como consequência a 

extinção da própria execução fiscal, v.g. ‘será extinta’, sem qualquer 

ônus, ex vi: “Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.” Assim, havendo 

expressa manifestação da vontade processual do Município Exequente de 

extinção desta Execução Fiscal, face o cancelamento administrativo da 

CDA executada, por força do Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, e em 

homenagem ao princípio da livre disponibilidade da execução, a este Juízo 

somente cabe acatar o pedido de desistência, sem ônus para a Fazenda 

Pública Municipal Exequente. Assim, com fundamento no Art. 485, inc. IV e 

VIII do CPC/2015 c/c Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, DEFIRO o pedido de 

EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, (ID28771373), e 

DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0011872-67.2004.8.11.0041, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PLAYMAT DIVERSOES 

ELETRONICAS LTDA - CNPJ Nº 32.939.159/0001-6; CDA nº 1999/223151, 

após a distribuição desta Execução Fiscal. EXCLUA A CDA EXECUTADA, 

DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO - PJe, porque 

fora cancelada administrativamente. ISENTO de custas processuais, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. INTIMEM (DJe) o Advogado Constituído nos autos 

às fls. 11/14, e a Parte Executada pessoalmente por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença proferida a pedido do Município 

Exequente e conforme expressa determinação do §3º, inc. II do referido 

artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa (R$413,76 -) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522,500,00-. 

Considerando que o Município Exequente desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado desta sentença imediatamente e 

DÊEM-SEBAIXAS desta Execução Fiscal na Distribuição e Sistema Apolo 

do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe, 

TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL : Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sem tença de mérito proferida em favor do 

réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 
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este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)(...). § 4º - A receita da 

Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, 

bem como os valores correspondentes à respectiva atualização 

monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do 

Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei 

nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 

1979). PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe 

sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011287-88.1999.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/1997 14:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO BIANCARDINI CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE NÃO INFORMADO CDA’s Nºs 1992/006035; 1993/006036; 

1994/006037; 1995/006038; 1996/006039. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.005.0396.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 448,23- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 26/12/1997 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PEDRO BIANCARDINI – CPF NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1992/006035, 1993/006036, 1994/006037, 1995/006038 e 

1996/006039, referentes ao não pagamento IPTU’sdos imóveis de 

Inscrições Municipais nºs 01.5.22.005.0396.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$ 448,23- (ID 27986146, p. 1-2). A petição inicial veio instruída 

com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 27986146, p. 3-5; 27986104). Em 

28/12/1997 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27986146, 

p. 1), tendo sido expedida a Carta de Citação em04/05/1998, a qual retorno 

aos autos SEM assinatura de recebimento visto que a Parte Executada 

“Mudou-se”, conforme AR dos Correios nº ER064212816BR (ID 

27986106). Em 15/02/2001 o Município Exequente requereu a citação da 

Parte Executada via AR (ID 27986107), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública em20/03/2001 (ID 27986107, p. 2), 

tendo sido expedida a Carta de Citação em 18/03/2004, a qual retornou 

aos autos SEM assinatura de recebimento visto que o número indicado no 

endereço não existe, conforme AR dos Correios nº RA820635150BR (ID 

27986108). Em 07/07/2004 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO 

dos autos pelo prazo de seis meses para localizar informações da Parte 

Executada (ID 27986109), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Quarta Vara 

Esp. da Fazenda Pública em 07/12/2004 (ID 27986111). Em 04/06/2006 o 

Município Exequente requereu a Citação por Edital da Parte Executada, 

anexando consulta ao Sistema Integrado de Administração Tributária - 

SIAT (ID 27986113), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Quarta Vara Esp. 

da Fazenda Pública em14/07/2006 (ID 27986115), SEM informações da 

expedição do Edital. Em 03/05/2007 o Juízo da Quarta Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu sentença que DECLAROU PRESCRITO o crédito 

executado, de ofício, com fundamento no Ar. 174 do CTN, JULGANDO 

EXTINTO os autos, com resolução do mérito, na forma do Art. 269, IV do 

CPC/73 (ID 27986116, p. 2). Em 11/10/2007 o Município Exequente interpôs 

RECURSO DE APELAÇÃO alegando que não ocorreu a prescrição dos 

autos, conforme Súmula 106 do STJ, vez que não houve intimação (ID’s 

27986119; 27986120; 27986121; 27986122). Em 22/10/2007 o Juízo da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho RECEBENDO o 

Recurso de Apelação, caso tempestivo (ID 27986123), estando certificado 

sua tempestividade em 29/10/2007 (ID 27986682). Em 10/12/2007 a Quinta 

Secretaria Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso certificou o 

recebimento dos autos e sua conclusão (ID’s 27986686; 27986687). Em 

09/01/2007 o Ilustre Membro do Ministério Público se absteve de 

manifestar nos presentes autos por falta de interesse processual (ID 
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27986689). Em 03/12/2008 a Colenda Quinta Câmara Cível proferiu 

Acórdão ACOLHENDO o Recurso de Apelação, com a seguinte Ementa: 

“Com a edição da Lei nº. 11.051, de 29.12.04, que alterou o artigo da 40 da 

Lei nº. 6.830, de 2.09.80, acrescentando-lhe o § 4º, tornou-se possível a 

decretação de ofício da prescrição intercorrente, após o decurso do 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da decisão que ordenou a citação, 

desde que previamente intimada a Fazenda Pública. ”sic (ID’s 27986698; 

27986699). Em 04/03/2009 foi certificado a Remessa dos autos ao Juízo 

de Origem pela Quinta Secretaria Cível do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (ID 27986701). Em 16/03/2009 a Secretaria da Quarta Vara Esp. 

da Fazenda Pública certificou o impulsionamento dos autos com a 

INTIMAÇÃO do Município Exequente do retorno dos autos (ID 27986709). 

Em 25/03/2009 o Município Exequente requereu a Citação por Edital da 

Parte Executada (ID 27986712), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Quarta 

Vara Esp. da Fazenda Pública em13/05/2011 (ID 27986713), tendo sido 

expedido o referido Edital em 16/05/2011 (ID 27986714). Em 06/12/2011 o 

Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para dar 

vistas ao Município Exequente (ID 27986716), tendo o referido Juízo 

determinado a intimação do Município Exequente para informar o CPF da 

Parte Executada em 19/04/2012 (ID 27986717). Em 27/05/2015 foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo a REDISTRIBUIÇÃO dos autos da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública para Vara Esp. de Execução Fiscal 

(ID 27986718). Em 23/07/2018 o Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO dos autos pelo prazo de cento e oitenta dias (ID 27986719), 

anexando Ofício nº 20/2018-NAGEF/PGM, onde se lê que a inscrição 

municipal foi “cancelada” (ID 27986720). Em Sede de Regime de Exceção 

2018, em 07/12/2018 a MMª Juíza de Direito Convocada Dra. Anglizey 

Solivan de Oliveira (Provimento nº 12/2018-CM) proferiu despacho para 

intimar o Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 27986721). 

Em 14/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0011287-88.1999.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27982229). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

16/05/2011, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustação da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por editalsó é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1.Na execução fiscal a citação do 

devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.” Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.” 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Por outro lado, apesar de existir despacho 

determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o 

recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 006035 venc. 

28/02/1992, observo que entre a data do vencimento das referidas CDA’s 

e a data de distribuição desta execução em 26/12/1997, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos,contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’. Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 581 de 900



CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso 

aSÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à pretensão executiva em relação à CDA Nº 

1992/006035, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caputdo Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos CRÉDITOS REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s nºs 

1993/006036, 1994/006037, 1995/006038 e 1996/006039, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em28/12/1997, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

26/12/1997, até a presente data já decorreram mais de VINTE ANOS, sem 

que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data 

do provimento do RECURSO DE APELAÇÃO (03/12/2008), até a presente 

data (27/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0011287-88.1999.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PEDRO 

BIANCARDINI – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA 1992/006035, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs1993/006036, 1994/006037, 1995/006038 e 

1996/006039, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, 

visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº RA820635150BR (ID 27986108). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 448,23-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 
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pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/10/2004 09:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO GALDINO DE MORAES CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 50.951 CDA’s Nºs 1999/38797; 2000/97683; 

2001/24309; 2002/90671; 2003/171905. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.42.015.0750.043 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 428,97- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 14/10/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO GALDINO DE MORAES – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA’s Nºs 1999/38797, 2000/97683, 2001/24309, 2002/90671 

e 2003/171905, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.6.42.015.0750.043, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 428,97- (ID 27982232, p. 1). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID’s 27982232, p. 2-4, 27986733). Em 

17/01/2004 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão para que a Secretaria certificasse a existência de processos 

distribuídos por dependência a este (ID 27986734), tendo o referido Juízo 

proferido novo despacho com mesmo teor em 21/06/2007 (ID 27986735). 

Em 23/06/2007 Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão que REVOGOU o despacho retro e determinou a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 

27986736), tendo o referido Juízo determinado o cumprimento do 

despacho de citação em 21/11/2011 (ID 27986737). Em 26/06/2013 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão de 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos nos termos do Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 –CGJ (ID 27986738). Em sede de Regime de 

Exceção 2018, em 10/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella proferiu DESPACHO determinando o 

cumprimento do despacho de citação (ID 27986739), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 13/08/2019, a qual foi postada nos Correios, 

todavia, sem informações do retorno do AR (ID 27987242). Em 14/01/2020 

a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0024635-03.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 27982233). A competência deste Juízo 
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Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 38797 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 14/10/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/38797, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/97683, 2001/24309, 2002/90671 e 2003/171905, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 23/06/2009, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 14/10/2004, e, até a presente data, 

decorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data da distribuição 

(14/10/2004), e até a presente data (27/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 
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suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024635-03.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO 

GALDINO DE MORAES – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/38797, 

e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação executiva dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/97683, 2001/24309, 2002/90671 e 

2003/171905, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 428,97 -) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 
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e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE SENTENÇA Processo: 1013819-80.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: OSVALDO ÂNGELO MORIZZO IMPETRADA: SECRETÁRIA 

ADJUNTA DE GESTÃO AMBIENTAL DA SEMA Vistos. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por OSVALDO ÂNGELO MORIZZO, 

devidamente qualificado, em face de ato atribuído à SECRETÁRIA 

ADJUNTA DE GESTÃO AMBIENTAL DA SEMA, com pedido de liminar 

consistente na determinação para que a autoridade impetrada promova a 

análise do SIMCAR MT-58.363/2017. Alega a parte impetrante que vem 

suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente em analisar o pedido administrativo. Sustenta 

que a demora na conclusão do Processo Administrativo nº MT 58363/2017 

atribuída a ausência da assinatura do laudo pelos peritos é conduta que 

fere os direitos constitucionais insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5º 

da Constituição Federal. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni 

iuris e do periculum in mora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre 

destacar que diante da ausência de lei, regulamento ou ato administrativo 

normativo local que desse tratamento diverso aos procedimentos 

administrativos relacionados ao licenciamento ambiental das atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras, este Juízo vinha reforçando a 

observância dos prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002 nas 

ações mandamentais que objetivavam a conclusão de pedidos 

administrativos submetidos à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 

SEMA. Aliás, sentenças proferidas por este juízo com fundamento no 

entendimento exposto foram regularmente confirmadas pelo E. TJMT em 

sede de reexame necessário. Confira-se: “RECURSO DE APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA 

APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) - 

APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL EM 

DETRIMENTO DA RESOLUÇÃO 237 DO CONAMA - PRINCÍPIO DA 

HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – 

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar-se em 

perda de interesse processual superveniente do impetrante se o 

requerimento administrativo somente foi atendido em virtude do comando 

judicial liminar proferido na ação mandamental, sendo imperioso, nesta 

hipótese, a apreciação definitiva do mérito. 2. A demora injustificada da 

análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do 

impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, erigido a 

direito fundamental e cláusula pétrea no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal. 3. ‘Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve 

prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução’. 

TJMT-3ª Câm. Cível – AI 112116/2014, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

30/06/2015, DJE 06/07/2015)”. (TJMT. Apelação/Remessa Necessária 

16272/2015. Terceira Câmara Cível. Desembargadora MARIA APARECIDA 

RIBEIRO. Julgado em 29-8-2016. Publicado no DJE em 06-9-2016). [sem 

destaque no original] Ocorre que, em 06 de agosto de 2015, o órgão 

ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2º, 

ambos da Constituição Federal, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 

140/2011, art. 6º, §1º, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução 

CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 

(Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19) em que “Disciplina os prazos de análise 
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dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente/SEMA”, os quais deverão ser observados pela 

Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que 

objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º, in verbis: “Art. 2º - As 

licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) 

meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento 

ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.” [sem 

destaque no original] Considerando essas premissas, indaga-se: qual ato 

normativo deve ser verificado nas ações mandamentais estabelecidas 

antes da edição da Portaria n. 389/2015/SEMA, notadamente quanto aos 

prazos a serem verificados pelo órgão ambiental estadual, já que aqueles 

previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002 são mais benéficos para o 

administrado por fixarem prazos menores do que aqueles previstos na 

referida portaria? Na clássica lição de Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido 

e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 

sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por 

outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração.” (MEIRELLES, Hely 

Lopes. Mandado de Segurança. 20º ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 

34-35). Extrai-se do excerto acima transcrito que o direito líquido e certo, 

verdadeira condição para manejar a ação constitucional ora estabelecida, 

deve estar amparado em texto legal ou em ato administrativo normativo 

vigente quando da impetração, sob pena de restringir a esfera jurídica do 

administrado que fica à mercê de atos administrativos normativos editados 

com o único propósito de alterar condições antes preenchidas, com 

manifesto prejuízo a segurança jurídica. Desse modo, conclui-se que: 01) 

nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 

389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental 

estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à 

obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles 

previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002; e 02) nas ações mandamentais 

iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, os 

prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão 

de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou 

autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria 

n. 389/2015/SEMA. No caso, o presente Mandado de Segurança foi 

protocolizado em 25.03.2020, logo os prazos a serem verificados devem 

ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, nos termos do acima consignado. 

Ademais, ressalto, por oportuno, que recentemente (21.01.2019) a 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Apelação n. 178325/2016, 

confirmou o entendimento acima esposado, ou seja, pela aplicação dos 

prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA nos casos de 

requerimentos administrativos relacionados ao CAR. Do julgado 

supramencionado, destaco o seguinte trecho do voto do d. Relator, 

Desembargador MÁRCIO VIDAL, que bem elucida a questão: “[...] No que 

se refere à alegação de que não se aplica ao caso a Portaria n. 389/2015 

ao cadastro do SICAR, ao fato de que aquela se refere ao Licenciamento 

Ambiental, tenho que não assiste razão à Apelante. Como bem considerou 

o ilustre representante ministerial, no Estado de Mato Grosso, o CAR foi 

criado como primeira etapa do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, 

conforme se denota da Lei Estadual n. 343/2008, portanto, considerado 

parte obrigatória e integrante deste, tem-se que sobre este instrumento se 

instituem os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA. Como 

ponderado, ainda, pelo Parquet estadual, que o entendimento esposado 

acima não se alterou com as novas legislações sobre a matéria, tal como o 

Decreto Estadual n. 230/2015, que instituiu a Autorização Provisória de 

Funcionamento (APF), que substitui, temporariamente, a LAU dentro do 

Estado de Mato Grosso. Veja-se, ademais, que a Resolução n. 237/1997 

do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um 

prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se 

pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia, esse 

regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos 

licenciadores, estaduais ou municipais, de, também, deliberarem sobre o 

licenciamento ambiental. No âmbito estadual, o órgão ambiental, em 

06/8/2015, por meio da Portaria n. 389/2015, disciplinou que os prazos 

para a análise e conclusão dos processos administrativos para 

licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do 

CONAMA n. 237/1997. Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental 

estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, 

existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA n. 237/1997, aos 

procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou a 

autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso. Dessarte, não 

há falar em equívoco na interpretação do Magistrado a quo, que entendeu 

pela aplicabilidade do prazo de 06 (seis) meses para a apreciação do CAR 

pela SEMA. De outro giro, cumpre registrar que o marco inicial para a 

propositura da ação constitucional é o da suposta ofensa do direito da 

apreciação do CAR, no prazo estabelecido pela legislação de regência, e 

não em decorrência da obrigação de possuir o referido cadastro validado 

para a aprovação do PEF, pois, como bem afirmou a Impetrante na peça 

inicial do writ, aquele é requisito para este. É indiscutível, portanto, que a 

fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se 

torna operante ou exequível; vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito 

da Impetrante, o que, no presente caso, ocorreu na data final para a 

autoridade administrativa decidir o requerimento do CAR. Assim, o prazo 

inicial da contagem dos 06 (seis) meses é o do protocolo do Cadastro 

Ambiental Rural [...]”. (TJMT. Apelação n. 178325/2016. Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRCIO VIDAL. Julgado 

em 21-09-2019. Publicado no DJE em 29-01-2019). [sem destaque no 

original] Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho 

de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o 

Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de 

Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental 

Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos 

daqueles estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para inscrição e 

análise das informações declaradas no CAR. Pois bem. Feitas estas 

considerações, verifica-se a ocorrência da decadência do direito à ação 

mandamental a ensejar a improcedência liminar do pedido, com 

fundamento no art. 332, §1º, do Código de Processo Civil. A respeito, 

preleciona o Enunciado n. 291 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis: “Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 

331 e parágrafos e 332, §3º do CPC”. A tese levantada se trata de matéria 

de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, 

quer por provocação da parte quer de ofício. Neste sentido, eis a lição dos 

ilustres mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“Decadência. Conhecimento de ofício. A decadência é matéria de ordem 

pública e deve ser examinada ex officio pelo juiz, independentemente de 

provocação da parte ou interessado (...)” (Código de Processo Civil 

Comentado, 13.ª ed., Ed. RT, pág. 566). Infere-se dos autos que a 

segurança pleiteada está fundamentada na omissão do órgão ambiental 

em analisar o Cadastro Ambiental Rural – CAR n. SIMCAR MT-58.363/2017, 

registrado no SIMCAR em 16.08.2017. Como consignado acima, a 

pretensão posta na inicial deve ser analisada, neste caso, sob o prisma do 

art. 2º da Portaria n. 389/2015/SEMA, que assim dispõem: “Art. 2º - As 

licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) 

meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento 

ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. §1º - A 

contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante 

a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos 

pelo empreendedor, nos casos de pendências. §2º - Os prazos 

estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com 

a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”. [Sem 

destaques no original] É certo que o presente Mandado de Segurança 

combate ato omissivo, consistente no fato da autoridade coatora não ter 

analisado os pedidos formulados pela parte impetrante. Contudo, a 

manifestação da Administração, na hipótese, está vinculada aos prazos 

legais estabelecidos na norma supramencionada, de modo que a 

materialização da omissão surgiu a partir do término do lapso temporal 

para a resposta administrativa. Assim é o entendimento da Jurisprudência: 

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL.DELEGADO DE POLÍCIA. PROMOÇÃO ANUAL. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL114/2005. PRAZO DECADENCIAL. ART. 18 

DA LEI 1.533/1951. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que afluência do prazo decadencial no Mandado de 
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Segurança tem início na data em que o interessado teve ciência 

inequívoca do ato atacado, independentemente da interposição de 

eventual Recurso Administrativo, salvo se recebido com efeito 

suspensivo. 2. Infere-se dos autos que o ato que se reputa violador de 

direito líquido e certo do impetrante é a omissão da Administração Pública 

em promovê-lo no prazo legal, qual seja, maio de 2006, momento em que 

estavam presentes os requisitos para tal promoção. Portanto, é a partir da 

materialização do ato omissivo do poder público - maio de 2006 - que se 

conta o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandamus. 

3. In casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu depois de 

esgotado o período de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951- cuja 

contagem se iniciou a partir da ciência do ato omissivo que se diz violador 

de direito líquido e certo (maio de 2006) -, operando-se a decadência do 

direito perseguido. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no 

RMS: 33416 MS 2010/0224210-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 03/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 10/05/2011). [Sem destaques no original] Nessa mesma 

direção caminha a jurisprudência do E. TJMT. Confira-se: DIREITO 

AMBIENTAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA 

AMBIENTAL ÚNICA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO 

CONAMA – TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO 

E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Regularizada a documentação para análise do pedido de 

licenciamento ambiental, necessário é que este seja apreciado no prazo 

máximo de 6 (seis) meses, consoante artigo 14, caput, §1º da Resolução 

n.º 237/97 do CONAMA. O prazo decadencial de cento e vinte dias para 

impetrar o writ contra ato omisso da Administração Pública, começa a fluir 

a partir do momento em que se esgota o prazo legal para autoridade 

praticar o ato em que se ataca.” (TJMT. Apelação n. 12967/2016. Quarta 

Câmara Cível. Relatora Desembargadora MARIA ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES. Julgado em 25-10-2016). [sem destaque no 

original] “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA 

ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL - DECADÊNCIA 

CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo legal para 

o órgão ambiental analisar pedido de licença ambiental inicia-se o prazo 

decadencial para impetração do mandado de segurança, pois não se trata 

de ato omissivo de trato sucessivo.” (TJMT. Apelação n. 167205/2014. 

Terceira Câmara Cível. Relatora Dra. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO. 

Julgado em 23-02-2016). [sem destaque no original] Mesmo quando a 

matéria hoje tratada no art. 23, da Lei n. 12.016/09, ainda era disciplinada 

pelo art. 18, da Lei n. 1.533/51, a doutrina já se manifestava no mesmo 

sentido. Veja-se: “Evidente que, em casos que o ato omissivo que se 

pretende impugnar com a impetração decorre de lei que estabeleça, por 

exemplo, determinado lapso de tempo para a manifestação da 

Administração pública, de seu silêncio haverá a ilegalidade ou a 

abusividade que justificam a impetração e, portanto, fluência terá o prazo 

do art. 18 da Lei n. 1.533/51”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de 

segurança. – São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 146-147). Sabe-se, por 

sua vez, que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se 

interrompe, tampouco se suspende ou se prorroga, de modo que, uma vez 

iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos. 

Desta forma, o direito da parte impetrante à resposta administrativa surge 

a partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo 

legal. Os documentos acostados nos autos apontam que o cadastro 

efetivado pelos impetrantes e registrado sob o n. SIMCAR MT- 

MT-58.363/2017, ocorreu em 16.08.2017, sendo este o marco inicial para o 

cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão 

ambiental, realize a necessária validação do CAR, uma vez que melhor 

atende o interesse do impetrante. No entanto, considerando que o prazo 

máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos 

é de 06 (seis) meses, o termo final para a manifestação do órgão 

ambiental ocorreu em 16.02.2018. Desse modo, o lapso decadencial para 

a impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – se 

encerrou em 16.06.2018. Tendo em vista que o presente writ foi 

protocolizado somente em 25.03.2020, deve-se reconhecer a decadência, 

nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

mandado de segurança, com resolução de mérito. Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se. P.R.I.C. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36462 Nr: 3019-86.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO BARRIOS JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 16.640, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 160/164), por conseguinte, 

DECLARO nulo o Processo Administrativo n. 167.926/2006, instaurado em 

24.7.2006, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

– SEIMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte 

requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais 

praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do Auto de 

Infração n. 102.955 de 13.7.2006, por conseguinte, nula a Decisão 

Administrativa n. 1.655/SUNOR/SEMA/2016, proferida em 1º.9.2016 no 

aludido processo administrativo

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.700,00 (dois mil 

e setecentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma 

vez que o direito controvertido tem valor certo – R$25.905,00 (vinte e 

cinco mil, novecentos e cinco reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36463 Nr: 3020-71.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16640, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 146/150), por conseguinte, 

DECLARO nulo o Auto de Infração n. 109.619 de 28.4.2008, por vício em 

seu elemento competência, bem assim nulo o Processo Administrativo n. 

336.578/2008, instaurado em 18.6.2008, que tramitou perante a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, e os demais atos nele 

praticados, o que inclui a Decisão Administrativa n. 
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1.798/SUNOR/SEMA/2016, proferida em 28.9.2016 no aludido processo 

administrativo.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 (quinze 

mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma 

vez que o direito controvertido tem valor certo – R$148.039,67 (cento e 

quarenta e oito mil, trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) –, não 

excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, 

§3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

10ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA 08/2020-GAB

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

Meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, usando das atribuições que por lei lhe são conferidas e

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, e alterando 

a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a PORTARIA nº 013, de 20 de março de 2010, que 

dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em relação aos 

processos e incidentes físicos que tramitam perante a Comarca de 

Cuiabá/MT, durante o período de quarentena;

CONSIDERANDO que todos os processos que tramitam perante a 10º 

Vara Criminal são físicos;

RESOLVE:

Artigo 1º - DETERMINAR que todos os casos urgentes atinentes a 10ª 

Vara Criminal sejam enviados, das 12h00 às 19h00, para o e-mail 

joao.silva@tjmt.onmicrosoft.com e secretaria, através do e-mail 

cba.10criminal@tjmt.jus.br.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

João Bosco Soares da Silva

 Juiz de Direito

 

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 388907 Nr: 3026-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra o policial militar MANOEL BENEDITO 

FERNANDES DANTAS, dando-o como incurso nas penas do artigo 163 do 

Código Penal Militar.

A denúncia foi recebida em 27.01.2016 (Ref.: 4 – autos virtuais).

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu a prescrição com 

relação aos crimes descritos na exordial. Vejamos:

 A pena prevista no tipo secundário do delito previsto nos art. 163 do CPM 

é de detenção, de 01 (um) a 02 (dois) anos.

Assim, levando-se em conta a pena máxima cominada ao delito em 

questão e de acordo com o prazo estabelecido no artigo 125, inciso VI, a 

prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos.

Desta forma, considerando que a denúncia foi recebida em 27.01.2016, 

observa-se que, até a presente data, transcorreu o lapso de 04 (quatro) 

anos, sem ocorrer qualquer causa suspensiva ou interruptiva da 

prescrição.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 123, inc. IV e 125, VII, ambos do 

Código Penal Militar, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MANOEL 

BENEDITO FERNANDES DANTAS, qualificado nos autos, quanto aos 

crimes narrados na inicial.

Não há bens apreendidos tampouco fiança recolhida nos autos.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Dê-se as devidas baixas 

necessárias, após arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 478628 Nr: 18445-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NOVAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Designo Sessão para interrogatório do acusado Edson Novaes dos 

Santos (Endereço: Rua: 01, Quadra 10, Casa 27, Bairro: Residencial 

Magnólia, Cidade: Rondonópolis-MT, Complemento: Telefone: (66) 

99667-5621 e (66) 99205-5623), por meio de expedição de carta 

precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, mediante a disponibilidade 

do sistema de videoconferência naquele juízo, ato que será realizado no 

dia 24/09/2020, às 14h30min, devendo o servidor do fórum responsável 

pelo acompanhamento do ato informar o e-mail ou qualquer outro meio 

para que seja encaminhado o link e a senha, com antecedência de 5 dias.

Intime(m)-se o (s) acusado (s) por meio de Advogado(s) constituído (s) 

(via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 288, §2º, do CPPM, 

para comparecer na audiência que será disponibilizada na Comarca de 

Rondonópolis e na sala de audiência da 11ª Vara Especializada da Justiça 

Militar da Comarca de Cuiabá, facultando o comparecimento em quaisquer 

lugares.

Caso o Advogado ou Defensor Público esteja impossibilitado de 

comparecer nos locais indicados, deverá informar o e-mail ou qualquer 

outro meio para que seja encaminhado o link e a senha para participar da 

audiência por videoconferência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 502837 Nr: 41861-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 A denúncia foi recebida no dia 21/03/2018 (PDF – fls. 156).

A pena máxima prevista para o crime de desobediência do art. 301, do 

CPM é até 06 (seis) meses de detenção.

 Constata-se que não ocorreram quaisquer causas suspensiva e 
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interruptiva da prescrição.

 Segundo consta no art. 125, inciso VII, do CPM, o lapso prescricional 

neste caso é de 02 (dois) anos.

Assim sendo, verifica-se que da data do recebimento da denúncia até a 

presente data se passaram mais de 02 (dois) anos, lapso prescricional 

previsto no artigo 125, VI, do Código Penal Militar.

Ex positis, DECLARO EXTINTA a punibilidade do acusado SD PM JOÃO 

ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO, com relação ao delito descrito no 

artigo 301, do CPM, c/c art. 123, inc. IV e art. 125, inciso VII do mesmo 

diploma legal.

Intime-se.

Após, o transito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 545823 Nr: 37006-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Designo Sessão para a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) militar(es) CB PM 

Almir Santana da Silva, lotados na unidade do 5ª BPM-Rondonópolis; e SD 

PM Lucas Ribeiro Moreira, lotado no 1º Pel. PM Pedra Preta, que será(ão) 

inquirida(s) por meio de sistema de videoconferência e requisitada(s) pelo 

superior hierárquico para comparecer no 4º Comando Regional 

Rondonópolis da PMMT (Rua Capitão Ademir, nº 3.331 – Parque 

Universitário – CEP: 78.750-340), no dia 24/09/2020, às 13h30min.

Com relação a testemunha civil (Newton Ribeiro Barros Neto - Rua Rafael 

Arcanjo Ribeiro 319, Vila Aurora Il, Rondonópolis MT), comum ao Ministério 

Público e à Defesa, determino a expedição de carta precatória para a 

Comarca de Rondonópolis/MT, para disponibilidade do sistema de 

videoconferência naquele juízo, intimação e inquirição da testemunha, ato 

que será realizado no dia 24/09/2020, às 14h, devendo o servidor do 

fórum responsável pelo acompanhamento do ato informar o e-mail ou 

qualquer outro meio para que seja encaminhado o link e a senha, com 

antecedência de 5 dias.

Intime(m)-se o (s) acusado (s) por meio de Advogado(s) constituído (s) 

(via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 288, §2º, do CPPM, 

para as Audiências que serão realizadas na sala de audiência da 11ª 

Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá e local onde 

a(s) testemunha(s) deverá (ão) comparecer para prestar o depoimento, 

conforme acima indicado, facultando o comparecimento em quaisquer 

lugares.

Caso o Advogado ou Defensor Público esteja impossibilitado de 

comparecer nos locais indicados, deverá informar o e-mail ou qualquer 

outro meio para que seja encaminhado o link e a senha para participar da 

audiência por videoconferência.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s) militar(es) por meio do 

Comando-Regional para comparecer devidamente fardada(s) no local, dia 

e horário acima mencionado, devendo o Comandante Regional informar o 

e-mail ou qualquer outro meio para que seja encaminhado o link e a senha 

para acesso ao sistema de videoconferência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 546232 Nr: 37377-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do atual cenário decorrente da pandemia do vírus Covid-19, 

redesigno a sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 20 de agosto de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 33901 Nr: 1685-02.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ CONSTANTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Código: 33901Vistos, etc...(...)A prisão tem natureza processual, está 

intrinsecamente atrelada ao periculum libertatis, bem como não há 

contemporaneidade nos fatos descritos na exordial acusatória, nem 

mesmo há qualquer informação de que Josué esteve ou está 

constrangendo testemunhas.Diante deste quadro processual, entendo que 

a medida gravosa, prisão, deve ser substituída por medida cautelar 

diversa.Isto posto, revogo a prisão preventiva decretada em face de 

Josué Constantino da Silva em razão da aplicação de medidas cautelares 

diversas se mostrarem eficientes, possibilitando o denunciado responder 

a ação penal em liberdade.1.Comparecer trimestralmente em Juízo para 

informar e justificar suas atividades, bem como informar 

endereço;2.Proibição de portar qualquer tipo de arma;3.Comparecer a 

todos os atos em que haja necessidade de sua presença.Determino que a 

Secretaria expeça o respectivo alvará de soltura.Ressalto que o 

descumprimento de quaisquer das medidas cautelares aqui estabelecidas 

dará ensejo a novo decreto preventivo, art. 312, §1 °, do CPP.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpram-se.Cuiabá/MT, 27 de março de 

2020.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 34007 Nr: 1605-04.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OROZIMBO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Código: 34007Vistos, etc...(...).Diante deste quadro processual, entendo 

que a medida gravosa, prisão, deve ser substituída por medida cautelar 

diversa.Isto posto, revogo a prisão preventiva decretada em face de 

Carlos Orozimbo dos Santos em razão da aplicação de medidas 

cautelares diversas se mostrarem eficientes, possibilitando o denunciado 

responder a ação penal em liberdade.1.Manter o endereço 

atualizado;2.Proibição de portar qualquer tipo de arma;3.Comparecer a 

todos os atos em que haja necessidade de sua presença.Determino que a 

Secretaria expeça o respectivo alvará de soltura.Ressalto que o 

descumprimento de quaisquer das medidas cautelares aqui estabelecidas 

dará ensejo a novo decreto preventivo, art. 312, §1 °, do CPP. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e a defesa via 

DJE.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.Flávio Miraglia 

FernandesJuiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 546812 Nr: 37981-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO, MATHEUS 

GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE, EDUARDO DE SOUZA ROSA, 

RODRIGO FARIA DE PAULA, MARCIO DE JESUS LUZ, DEAM QUEIVISON 

DA SILVA, VANDIL FERREIRA DE SOUZA, RAYDNON WILK DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO 
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GROSSO - OAB:, JOSE VESPASIANO PÉCHE - OAB:OAB/MT 15170, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981, LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JR - 

OAB:20937

 m vista disso e AUSENTE QUALQUER FATO NOVO que justifique a 

soltura do acusado EDUARDO DE SOUZA ROSA, a manutenção da 

decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor 

de EDUARDO DE SOUZA ROSA.

No mais, mantenha-se o feito concluso para prolação da sentença.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 604716 Nr: 44508-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575/O

 daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva,formulado em favor do 

denunciado ANDRE LUIZ DA SILVA.No mais e como bem constou do 

despacho retro, quesuspendeu a audiência anteriormente designada 

nestes autos para o dia14.04.2020 por conta das Portarias-Conjuntas 

247/2020 e 249/2020, decorridoo prazo contido nas referidas portaria ou 

sendo o expediente forensenormalizado, voltem-me conclusos para 

designação da audiência.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606567 Nr: 46227-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BORGES DE ARRUDA OFUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT

 Vistos, etc. Não obstante a negativa geral dos fatos constante da defesa 

de fls. 54/62, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, dando o 

denunciado GUSTAVO BORGES DE ARRUDA OFUGI como incurso no 

artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/05/2020, às 14:40 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos 

autos. Intime-se a defesa para informar o nome e endereço atualizado das 

suas testemunhas informantes arroladas na defesa prévia (pai e irmão do 

réu), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prejudicialidade das 

intimações e configuração da desistência tácita. Para o ato, intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Em tempo, 

retifique-se o nome do réu para constar conforme ficha de fl. 26 do APFD 

apenso. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012610-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON BASTOS RIBEIRO OAB - MT25503/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1012610-13.2019.811.0041. Vistos. DEFIRO o 

pedido de habilitação da requerente de id. 21161640. Procedam-se as 

anotações necessárias. No mais, considerando que o requerido 

apresentou a Reposta Escrita de id. 19241583, INTIME-SE a requerente, 

por meio de seu patrono – via DJE, para apresentação de Impugnação, no 

prazo legal. Com o decurso do prazo, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036817-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIME-SE a exequente, por meio de seu patrono – via DJE, para 

manifestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá informar 

inclusive se houve o pagamento.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1032895-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. T. R. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO OAB - MT0015921A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1032895-27.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ALYNE 

THAMIRES RODRIGUES ANACLETO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JUNIOR BRANDAO RIBEIRO 

VISTOS. SENTENÇA. A vítima ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO, 

já qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com pedido de 

providências requerendo a concessão de medidas protetivas previstas na 

Lei 11.340/2006 em desfavor de JUNIOR BRANDÃO RIBEIRO, pela prática 

de violência de gênero. No entanto, em audiência de conciliação, a vítima 

manifestou que não deseja manter as medidas protetivas, bem como que 
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possui interesse em se retratar da representação criminal feita na 

delegacia (termo de audiência, id. 27353831). Os autos vieram conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da manifestação da 

Requerente no sentido de que não possui mais o interesse na manutenção 

das medidas protetivas, desejando a revogação das cautelares, com a 

consequente desistência da demanda, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

presente ação e REVOGO as medidas protetivas já deferidas e com 

fundamento no art. 200, § único, c/c art. 485, VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução de mérito. 

Em razão da manifestação da vítima em se retratar da representação feita 

na delegacia de polícia, DETERMINO que se faça cópia da presente 

decisão com respectiva juntada nos autos do Inquérito Policial, a fim de 

que seja oportunizada a audiência de retratação, nos termos do art. 16 da 

Lei 11.340/06. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE as partes. Após, 

observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1057946-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1057946-40.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

TAMIRES ARRUDA COSTA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: LUCIO DA FONSECA VALE VISTOS 

SENTENÇA Trata-se de Medidas Protetivas requeridas por TAMIRES 

ARRUDA COSTA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

LUCIO DA FONSECA VALE, pela suposta prática de violência de gênero 

nos termos da Lei 11.340/2006. Recebido o pedido, a liminar foi deferida 

em 05 de dezembro de 2019, oportunidade em que foram concedidas em 

favor da autora diversas medidas protetivas, sendo as partes 

devidamente intimadas (id. 27091040). Designada audiência de 

conciliação, esta restou prejudicada ante a ausência das partes. (termo de 

audiência id. 28571494). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Conforme exposto no relatório, trata-se o presente feito de 

medida protetiva nos termos da Lei 11.340/2006, requerido por TAMIRES 

ARRUDA COSTA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

LUCIO DA FONSECA VALE. Inicialmente, importante ressaltar que as 

medidas protetivas deferidas têm natureza cível e não penal, sendo certo 

que a concessão de qualquer das medidas constantes da Lei nº 

11.340/06 exige a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, 

ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e 

necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência 

doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela 

jurisdicional. Nesse contexto, foram deferidas as seguintes medidas 

protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, 

DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). Verifico a existência de “fumus boni 

iuris” no vertente caso decorrente da demonstração de indícios da 

existência de violência doméstica, sobretudo através do boletim de 

ocorrência nº 2019.362336 e das declarações da Requerente perante a 

autoridade policial, ocasião em que relatou que conviveu com o requerido 

durante 08 anos e que o relacionamento sempre foi abusivo por parte do 

requerido, que proibia a vítima até de estudar, sendo que somente poderia 

trabalhar se fosse na empresa dele. Ocorre que a convivência foi ficando 

difícil e, a vítima decidiu se separar, que o requerido saiu de casa, mas 

sempre aparece com a desculpa que quer ver a filha, demonstrando-se, 

assim, a vulnerabilidade da vítima em relação ao requerido. Já o “periculum 

in mora” representa a demonstração da necessidade da medida para 

salvaguardar a integridade física ou psicológica da vítima, ressaltando que 

a medida determina apenas o afastamento e proibição de se aproximar da 

vítima, não acarretando desarrozoada restrição à liberdade do requerido. 

Nesse sentido transcrevo os seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL. 

Violência Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. Sentença que indeferiu o 

pedido inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP 

Ausência de provas Necessidade de anulação da sentença e 

prosseguimento do feito Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral 

Decisão cassada Apelo provido. (...). Ora, a recorrente não exerceu seu 

direito constitucional de ação pleiteando uma separação, alimentos, ou 

reconhecimento e dissolução de união estável. A apelante noticiou um 

delito de violência física e moral praticada no âmbito das relações 

familiares e domésticas. (...). Não há como se exigir para o pedido inicial 

de aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 11.340/06, 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral. 

(...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06 não objetivam o processo em si, mas a proteção da ofendida, 

de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, §3º da Lei 11.340/06), 

diferindo, assim, das cautelares penais propriamente ditas...” (TJSP. 

Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª Câmara de Direito Criminal, 

rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.). “MANDADO DE SEGURANÇA 

Violência Doméstica Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 POSSIBILIDADE Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22 incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei 

nº 11.340/06. Segurança concedida. ” (Mandado de Segurança nº 

2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo 

Rossi, j. em 16.12.2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE 

MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE 

MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO 

SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas elencadas na Lei Maria 

da Penha possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo, 

por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo 

a palavra da vítima de suma importância nos casos de violência doméstica 

e familiar, devem ser mantidas as medidas protetivas quando demonstrado 

nos autos a sua necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor 

Dativo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em razão da 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de 

Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel 

Soares. Data: 01/11/2016). Outrossim, importante destacar que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 
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INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016) Por fim, 

considerando que não houve longo transcurso de longo prazo da data dos 

fatos e do deferimento das Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a demonstração da sua desnecessidade. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR proferida (Id. 26962548), mantendo 

as medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a partir da presente data. Por derradeiro, não é demais anotar que, 

diante de novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a 

aplicação das medidas protetivas. Isento o requerido do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não 

necessitando, destarte, de advogado. Não havendo requerimento, 

arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo. Extraia-se cópia da 

presente sentença e aporte ao (s) feito (s) principal (is) eventualmente em 

trâmite. Ciência ao Ministério Público. Publique-se e Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1010961-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. A. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. M. G. (REQUERIDO)
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IRIS DIAS GONCALVES OAB - MT9486-O (ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1010961-13.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

SIDNEIA GISELE ALMICI DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: EDUARDO PAVAO MENDES GARCIA, 

ALBANO PAVAO MENDES GARCIA VISTOS. SENTENÇA. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas formulado por SIDNEIA GISELE ALMICI 

DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

EDUARDO PAVAO MENDES GARCIA (seu cunhado) e ALBANO PAVÃO 

MENDES GARCIA (seu marido) sustentando, em resumo, que foi vítima de 

violência doméstica praticada pelos representados, consubstanciada nos 

delitos de lesão corporal, ameaça e injúria. Recebido o pedido, deferiu-se 

a liminar no dia 18 de março de 2019, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas (Id 18718288), das quais as partes 

foram devidamente intimadas. Diante da informação de que os requeridos 

não estavam cumprindo as medidas protetivas, foi determinado o uso de 

monitoramento eletrônico, pelo prazo de 06 (seis) meses, o que já foi 

revogado, diante do transcurso do prazo. Ademais, extrai-se ainda que 

em sede de audiência de conciliação, a vítima manifestou que deseja 

apenas a manutenção das medidas protetivas em desfavor do seu 

cunhado, o Sr. EDUARDO PAVAO MENDES GARCIA. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme exposto 

no relatório, trata-se o presente feito de medida protetiva nos termos da 

Lei 11.340/2006, requerido por SIDNEIA GISELE ALMICI DA SILVA, nos 

termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de EDUARDO PAVAO 

MENDES GARCIA (seu cunhado) e ALBANO PAVÃO MENDES GARCIA 

(seu marido). Inicialmente, importante ressaltar que as medidas protetivas 

deferidas têm natureza cível e não penal, sendo certo que a concessão 

de qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a 

presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, o 

deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e necessidade de 

se evitar situações de risco às vítimas de violência doméstica e familiar e a 

plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional. Nesse 

contexto, a decisão liminar do dia 17/01/2019deferiu as seguintes medidas 

protetivas: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL DE CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, 

desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da 

ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). Em relação ao marido da ofendida, ALBANO PAVAO MENDES 

GARCIA, defiro também: SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 

11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas 

como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres 

recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação 

principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. Em razão 

da comprovação da existência de filho menor entre as partes 

(doc.18714454), bem como, considerando a inexistência de maiores 

informações sobre as possibilidades do agressor, mas considerando que 

as necessidades das crianças são presumidas e o dever de se 

resguardar, ao menos, o mínimo necessário para a sua sobrevivência, 

ARBITRO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, devidos pelo requerido Albano 

Pavão Mendes Garcia a sua filha, no valor R$ 299,40 (duzentos e noventa 

e nove reais e quarenta centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente neste país, mais o equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias das crianças (material escolar, 

dentista, medicamentos, uniforme), que se mostra adequado a suprir ao 

menos as necessidades básicas das crianças. O fumus boni iuris no 

vertente caso decorre da demonstração de indícios da existência de 

violência doméstica, através do boletim de ocorrência e das declarações 

da Requerente perante a autoridade policial, relatando um contexto de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Já o periculum in mora 

representa a demonstração da necessidade da medida para salvaguardar 

a integridade física ou psicológica da vítima, ressaltando que a medida 

determina apenas o afastamento e proibição de se aproximar da vítima, 

não acarretando desarrozoada restrição a liberdade do requerido. Nesse 

sentido transcrevo os seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL. 
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Violência Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. Sentença que indeferiu o 

pedido inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP 

Ausência de provas Necessidade de anulação da sentença e 

prosseguimento do feito Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral 

Decisão cassada Apelo provido. (...) Ora, a recorrente não exerceu seu 

direito constitucional de ação pleiteando uma separação, alimentos, ou 

reconhecimento e dissolução de união estável. A apelante noticiou um 

delito de violência física e moral praticada no âmbito das relações 

familiares e domésticas. (...) Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral. 

(...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06 não objetivam o processo em si, mas a proteção da ofendida, 

de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, §3º da Lei 11.340/06), 

diferindo, assim, das cautelares penais propriamente ditas...” (TJSP. 

Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª Câmara de Direito Criminal, 

rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.). “MANDADO DE SEGURANÇA 

Violência Doméstica Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 POSSIBILIDADE Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22 incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei 

nº 11.340/06. Segurança concedida.” (Mandado de Segurança nº 

2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo 

Rossi, j. em 16.12.2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE 

MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE 

MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO 

SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas elencadas na Lei Maria 

da Penha possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo, 

por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo 

a palavra da vítima de suma importância nos casos de violência doméstica 

e familiar, devem ser mantidas as medidas protetivas quando demonstrado 

nos autos a sua necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor 

Dativo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em razão da 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de 

Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel 

Soares. Data: 01/11/2016) Outrossim, importante destacar que as medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram inseridas no 

ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e psicológica da 

vítima, podendo ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação 

ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência de ação principal ou mesmo de 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.(TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 

COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – 1. ALEGADO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DOS ÉDITOS JUDICIAIS E DA INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO 

PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO 

DELITIVA DO PACIENTE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – 

ÉDITOS JUDICIAIS FUNDAMENTADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – 2. PROPALADA 

DECADÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS 

CUJA NATUREZA É CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER 

PLEITEADAS DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL 

OU CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE 

CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

MULHER – 3. ORDEM DENEGADA A decisão que decretou a custódia 

cautelar do paciente e aquela que lhe indeferiu o pleito liberatório 

afiguram-se escorreitas quando demonstrada, pelo subscritor do 

respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a 

reiteração delitiva do paciente, que descumpriu as medidas protetivas 

decretadas anteriormente em favor da vítima, revelando a existência dos 

requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa, 

dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. Inexiste 

decadência das medidas protetivas decretadas em favor da vítima por 

ausência de representação, porque as cautelares previstas na Lei n. 

11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada. (N.U 

0150169-60.2016.8.11.0000, HC 150169/2016, DES.LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado 

no DJE 22/11/2016). Por fim, considerando que não houve longo 

transcurso de prazo da data dos fatos e do deferimento das Medidas 

Protetivas, resta configurada, ainda, a necessidade de manutenção das 

mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse ensejar a 

demonstração da sua revogação. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e nos termos do art. 487, I, do CPC, CONFIRMO 

PARCIALMENTE A DECISÃO LIMINAR proferida em 18 de março de 2019 

somente em relação ao requerido EDUARDO PAVÃO MENDES GARCIA, 

mantendo as medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 

(seis) meses a partir da presente data. De outro lado, em relação ao 

requerido ALBANO PAVAO MENDES GARCIA (marido), diante da 

manifestação da Requerente no sentido de que não possui mais o 

interesse na manutenção das medidas protetivas em relação ao requerido 

Albano, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e REVOGO as medidas protetivas 

deferidas. Por fim em relação aos alimentos arbitrados, mantenho-os pelo 

prazo de 06 (seis) meses, devendo a vítima, ajuizar a ação competente, 

para a regularização dos alimentos dos filhos menores, podendo, caso 

queira, procurar a Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher. Por 

derradeiro, não é demais anotar que diante de novas circunstâncias a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas. 

Isento a requerida do pagamento de eventuais custas processuais. Deixo 

de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de 

advogado. Não havendo requerimento, arquive-se o presente processo 

com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. INTIMEM-SE as 

partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1037828-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. M. P. (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1037828-43.2019.8.11.0041. Vistos. DEFIRO o 

pedido de habilitação do requerido de id. 25293000, bem como a 

habilitação da requerente de id. 29318716. Procedam-se as anotações 

necessárias. No mais, considerando que o requerido apresentou a 

Reposta Escrita de id. 25416908 e o petitório de id. 28103910, INTIME-SE a 

requerente, por meio de seu patrono – via DJE, para apresentação de 

Impugnação, no prazo legal. Com o decurso do prazo, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1033496-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. F. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB - MT4455-O (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1033496-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIANE AQUINO DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: JORGE LUIS FERREIRA VIEGAS VISTOS. 

SENTENÇA. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, formulado 

JULIANE AQUINO DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

desfavor de JORGE LUIS FERREIRA VIEGAS, sustentando, em resumo, 

que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado. 

Extrai-se dos autos que, as partes pactuaram acordo referente a guarda, 

direito de convivência e alimentos do filho, tendo ainda, a vítima, 

manifestado que não deseja manter as medidas protetivas e que possui 

interesse em retratar-se da representação feita na delegacia. (Termo, id 

19696926). Instado, o Ministério Público nada manifestou, tendo escoado o 

prazo, conforme certidão de id. 29478273. Os autos vieram conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. As partes entabularam o acordo 

(Id. 24399302), nos seguintes termos: Ocorre que, em análise 

pormenorizada verifico que a vítima estava desacompanhada de defensor, 

bem com que instado a se manifestar, o Ministério Público, deixou escoar o 

prazo (certidão, id. 29478273). Desta forma, constato que, no que tange 

os alimentos, o acordo estabeleceu o percentual de 15% (quinze por 

cento) do salário mínimo uma vez que o requerido apesar de ser gráfico, 

está desempregado, entretanto, denota-se dos autos que o mesmo 

constituiu advogado particular (id. 15731859 e 16663454). Isto posto, a 

avaliação do binômio, necessidade-possibilidade para a fixação dos 

alimentos demanda a análise de outras circunstâncias que não só a 

reduzida capacidade financeira do alimentante. Com efeito, a necessidade 

do menor, uma criança de 02 (dois) anos, são presumidas, sendo certo 

que os alimentos, devem garantir não apenas a sua sobrevivência, mas 

uma vida com o mínimo possível de dignidade para que tenham acesso a 

alimento, saúde, educação, lazer, entre outros. Por esta razão, DEIXO DE 

HOMOLOGAR o item “c” DA PENSÃO ALIMENTICIA, do acordo, uma vez 

que não atende o binômio necessidade/possibilidade do menor, e, 

HOMOLOGO PARCIALMENTE o acordo entabulado entre as partes, nos 

seguintes termos: 1. DA GUARDA DO FILHO — O menor FELIPHE GABRIEL 

DA SILVA FERREIRA VIEGAS, ficará sob a guarda compartilhada dos 

genitores, porém a menor continuará residindo com a Genitora. 2. DO 

DIREITO DE CONVIVÊNCIA: O Genitor exercerá seu direito de conivência 

de forma livre, sendo que o Genitor deverá ligar previamente para a 

genitora para ir visitar o menor, as visitas serão na casa da Genitora do 

menor. Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE, por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que 

chegaram as partes (Id 19696926), com fundamento no art. 487, Inc. III, do 

Código de Processo Civil, bem como, diante da manifestação da 

Requerente no sentido de que não possui mais o interesse na manutenção 

das medidas protetivas, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e REVOGO as 

medidas protetivas deferidas. Em consequência, com fundamento no art. 

200, § único, c/c art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente ação sem resolução de mérito. Por derradeiro, não é 

demais anotar que, se o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas. 

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, 

conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, 

de advogado. Em razão da manifestação da vítima em se retratar da 

representação feita na delegacia de polícia, DETERMINO que se faça cópia 

da presente decisão com respectiva juntada nos autos do Inquérito 

Policial, a fim de que seja oportunizada a audiência de retratação, nos 

termos do art. 16 da Lei 11.340/06. Não havendo requerimento, arquive-se 

o presente feito com as cautelas de estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Às providências. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 02 de 

março de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013840-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CALDAS CORREIA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Vistos etc. Ante o contido em ID 30298715 e ID 30728912, 

abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, em observância ao 

artigo 178, II, do CPC. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022756-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. (REQUERENTE)

M. M. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do processo: Processo:1022756-16.2019.8.11.0041 Tipo: Cível 

Valor da Causa:0,00 Espécie:DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) [Dissolução] 
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PARTE AUTORA:MARLENE MOREIRA DA SILVA PARO e outros PARTE 

REQUERIDA: HORTENCIO PARO ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar as 

partes que o Formal de Partilha e os demais documentos foram expedidos 

e assinados pelo Juiz e encontram-se a disposição para impressão e 

providências que entenderem necessárias junto aos cartórios 

extrajudiciais, razão pela qual os autos serão encaminhados ao arquivo. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. -Assinado Digitalmente- Gestor(a) 

Judiciário(a)

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014746-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014746-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

PEREIRA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON BATISTA 

LIMA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANDARA MARIA DE FRANCA ATAIDE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003464-68.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DANDARA MARIA DE FRANCA ATAIDE TEIXEIRA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FRANCISCO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003118-20.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: OSMIR FRANCISCO FARIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os 

benefícios da gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por 

escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário 

(CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por 

que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante 

dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente 

deve declarar que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. No caso em 

análise, não há elementos para ilidir a declaração de hipossuficiência, o 

que autoriza a concessão do benefício. Diante disso, defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada. Verificada a tempestividade, sendo o 

recorrente beneficiário da justiça gratuita e estando preenchidos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado. Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto 

não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 

Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma Recursal, com observância das 

formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004524-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004524-76.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SILVIA DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005835-05.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006813-79.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ERMELINDA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o 

recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade 

da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011726-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011726-07.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES EVANGELISTA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004128-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004128-65.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL EXECUTADO: PORTO SEGURO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003764-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILLIARD TEIXEIRA ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003764-93.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: GILLIARD TEIXEIRA 

ALENCAR Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 
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inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005721-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY DE SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005721-66.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IRACY DE SIQUEIRA CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004448-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004448-18.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MICHELI LOPES Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003980-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANICE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003980-54.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: VANICE DA SILVA Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008113-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDA CONCEICAO ZANATTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008113-76.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ERNANDES APARECIDO DOS SANTOS, APARECIDA 

CONCEICAO ZANATTO DOS SANTOS REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 
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dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009221-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DIEGO SILVA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ADRIANA CARLA MENDES CAMPOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ELIANE ANDRELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009221-43.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELIANE ANDRELINA DA SILVA, ADRIANA CARLA MENDES 

CAMPOS DE FIGUEIREDO, DENNER DIEGO SILVA DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004294-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004294-34.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ISABEL CRISTINA DE MOURA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004283-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA LIMA DA COSTA PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004283-68.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JANAINA LIMA DA COSTA PIMENTA 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004399-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004399-74.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

BRENO BADOTTI SAMPAIO EXECUTADO: LUCILENE DE ALMEIDA Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLLINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003083-60.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: THAIS CAROLLINE DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006911-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006911-64.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ROSELI DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

TRIANGULO S/A Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 

1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY COIMBRA DA PENHA MARINHO OAB - MT18954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006510-65.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SANDRA DE SOUZA LEITE DA COSTA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004698-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CANDIA OAB - MT19648/O (ADVOGADO(A))

Mônica Callejas Reichert OAB - MT15646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004698-85.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DANIEL DA SILVA CONCEICAO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003472-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003472-45.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MAXIMO ALVES DA SILVA REQUERIDO: AXA SEGUROS 

S.A., HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos. Processo em 

fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007263-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILCEU TOMAZINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007263-22.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ILCEU TOMAZINE REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de 

Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004348-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MAFFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004348-97.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO MAFFINI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004784-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDESLENE KEVILLYN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004784-56.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LOURDESLENE KEVILLYN DA SILVA COSTA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1037063-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZE DOS SANTOS BRAGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1037063-72.2019.8.11.0041 

INTERESSADO: JOZE DOS SANTOS BRAGA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012469-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012469-17.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de 

Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009554-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009554-92.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003743-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENERS WILLIANS DA SILVA LINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003743-20.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: DENERS WILLIANS DA 

SILVA LINO Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004915-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA RAPHAELA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004915-31.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MAURA RAPHAELA DOS SANTOS SOUSA REQUERIDO: 

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007410-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAR AYC CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007410-48.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CARLOS MAR AYC CAMPELO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade 

de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008350-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAIRORE RAMIRES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008350-13.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE TAIRORE RAMIRES GONCALVES REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de 

Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILCE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004774-12.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LAILCE DE ARRUDA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com 

o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003812-86.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: PEDRO PAULO DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de 

Recurso Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os 

benefícios da gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por 

escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário 

(CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por 

que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante 

dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente 

deve declarar que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. No caso em 

análise, não há elementos para ilidir a declaração de hipossuficiência, o 

que autoriza a concessão do benefício. Diante disso, defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada. Verificada a tempestividade, sendo o 

recorrente beneficiário da justiça gratuita e estando preenchidos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado. Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto 

não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 

Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma Recursal, com observância das 

formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005576-10.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte 

recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência 

judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem 

econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase 

recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da 

gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração 

de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante 

disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007452-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROZENDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007452-97.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: PATRICIA ROZENDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009794-81.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CLAUDETE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002711-14.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SANDRA REGINA SILVA PINHEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008453-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILTO MELO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008453-20.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ODAILTO MELO MIRANDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004540-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLESSON RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004540-30.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: WALLESSON RODRIGUES SOARES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 
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Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011315-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JUNIOR RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011315-61.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JONATHAN JUNIOR RAMOS RIBEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014748-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INARA VITORIA GOTTARD BUKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1014748-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INARA VITORIA 

GOTTARD BUKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO 

DE MELO ROSA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014764-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICELENE DA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014764-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALICELENE DA 

COSTA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

1001401-36.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: PAULO 

EDUARDO PRADO - MT16940-A , para que, no prazo de 5 dias, comprove 

o cumprimento do acordo, sob pena de penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016720-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK CESAR MACIEL MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016720-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 

10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016720-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK CESAR MACIEL MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1016720-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014778-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRASILEIRO DE ALBUQUERQUE OAB - 028.571.728-69 

(REPRESENTANTE)
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LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014778-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSE RIBEIRO 

DE ALBUQUERQUE e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LOUIS 

NAAMAN KHOURI FILHO POLO PASSIVO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014784-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KAROLYNE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014784-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

KAROLYNE DA SILVA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014791-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA OAB - MT12749-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014791-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ DOMINGOS 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ADILSON DE 

ARRUDA MOURA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007689-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 29/10/2019 

Hora: 09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007689-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011811-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MUNIZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1011811-90.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: EDEVANIO 

BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - MT23098/O 

para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao 

recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017539-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1017539-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: FELIPE 

GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - 

MT15383-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, quanto ao 

pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso em que 

deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do processo ou 

quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014808-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA JESUS DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014808-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDINEIA 

JESUS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: CENTRAIS 

ELETRICAS DE RONDONIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010780-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LURIANA DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010780-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014813-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR KOUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014813-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR KOUNZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO 

PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003070-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE MELO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1003070-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, no prazo de 15 

dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, ou Embargos à Execução se for o caso, sob pena de 

preclusão. Na hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser 

apontado especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o 

valor que se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do 

artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005870-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GLACIELA GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LWD JOIAS E BIJUTERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA AYUMI TASATO FUGITA OAB - SP311715 (ADVOGADO(A))

 

1005870-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: KARINA 

AYUMI TASATO FUGITA - SP311715 para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, ou Embargos à Execução se for o caso, sob pena de 

preclusão. Na hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser 

apontado especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o 

valor que se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do 

artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

1006882-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

PENA DE MOURA FRANCA - SP0138190A para, querendo, no prazo de 15 

dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, ou Embargos à Execução se for o caso, sob pena de 

preclusão. Na hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser 

apontado especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o 

valor que se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do 

artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012173-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS NATALINA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1012173-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, no prazo de 15 

dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, ou Embargos à Execução se for o caso, sob pena de 

preclusão. Na hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser 

apontado especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o 

valor que se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do 

artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014824-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014824-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIELE 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014830-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ARRUDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014830-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

ARRUDA SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014835-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FERNANDES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014835-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DILSON 

FERNANDES LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002671-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LEDUVINA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1002671-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014844-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOZIA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014844-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEODOZIA 

ALVES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014650-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORNILO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014857-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014857-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA SILVA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLARIANNA MARQUES 

DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES GUIMARAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000901-67.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES - MT27366/O para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002040-54.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: THIAGO 

NASCIMENTO SOUZA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a 

parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001273-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALINE DA SILVA PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001273-16.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ELAINE ALINE DA SILVA 

PRADO Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009193-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ROCHA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009193-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: ELIAS 

ROCHA DE ARAUJO Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020167-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DIAS MORENO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020167-71.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS EXECUTADO: LUCIANA DIAS 

MORENO Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007844-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007844-03.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL EXECUTADO: 

JOADIR QUEIROZ DA SILVA Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE 

DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009364-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ANTONIO DELGADO DA SILVA (EXECUTADO)

ELAYNE CHRISTINA NEUWIRTH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009364-95.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: WENDEL 

ANTONIO DELGADO DA SILVA, ELAYNE CHRISTINA NEUWIRTH Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O 

ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente 

CITADA, nos termos do item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO 

QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB 

PENA DE SEREM PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA 

GARANTIR A EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007464-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPE INCORPORACAO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007464-77.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: IPE INCORPORACAO 

PLANEJAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP Vistos. Processo em fase 

de Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA 

DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham 

os autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010761-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010761-92.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: VILLA JARDIM 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE 

a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010432-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010432-80.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE 

a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014167-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014167-24.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO MANSO EXECUTADO: WILMA MARIA DA GLORIA 

FERREIRA SOBRINHO Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a 

parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014162-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAULINO DA CRUZ (EXECUTADO)

ADA RUBIA APARECIDA DE ARRUDA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014162-02.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO MANSO EXECUTADO: RODRIGO PAULINO DA CRUZ, 

ADA RUBIA APARECIDA DE ARRUDA CRUZ Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA 

DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham 

os autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009284-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009284-34.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: CARLOS 

ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR Vistos. Processo em fase de Citação. 

I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE 

DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009628-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GIORDANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009628-15.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: PRISCILA 

GIORDANI Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIANEIDA DAMASIO MOREIRA SOUZA (EXECUTADO)

DEVARLEY JOAO DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001470-68.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: DEVARLEY JOAO DOS 

SANTOS SOUZA, VIANEIDA DAMASIO MOREIRA SOUZA Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O 

ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente 

CITADA, nos termos do item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO 

QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB 

PENA DE SEREM PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA 

GARANTIR A EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JOSE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004625-16.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ALESSANDRO JOSE MACEDO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010384-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010384-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BIANCA DA 
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SILVA SALOMAO FELIX COSTA - MT26139/O para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014868-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014868-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANILO DANTAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014870-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014870-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LENIL DE 

ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN POLO PASSIVO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012622-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ROSA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1012622-16.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CLARA ROSA DE LARA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Conciliação. No ID 30732122 a parte reclamante 

postulou a reconsideração da decisão prolatada no ID 30234803, que não 

concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo 

ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Em 

atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a decisão 

prolatada no ID 30234803, visto que não foi apresentado nenhum novo 

documento capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto. 

Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014807-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL FRANKLIN RODRIGUES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014807-27.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JARDEL FRANKLIN RODRIGUES DANTAS REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais 

e morais e alegou que possuía débito relativo a cartão de crédito com a 

parte reclamada, o qual foi objeto de parcelamento, sendo integralmente 

quitado em janeiro/20, através de descontos em sua folha de pagamento. 

Sustentou que a parte reclamada realizou cobrança indevida posterior, 

mesmo já estando adimplida sua dívida. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

cobranças relativas ao parcelamento quitado. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao holerite da parte reclamante (ID 30749819), embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que foi realizada cobrança na folha de 

pagamento da parte reclamante, após o pagamento da dívida referente a 

cartão de crédito que possuía com a parte reclamada. Observa-se também 

que o desconto de valores indevidos em folha de pagamento ocasiona 

perigo de dano, pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar 

da parte reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de sua 

família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda 

consignar que a abstenção de efetuar novos descontos na folha de 

pagamento da parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, 

já que esses poderão ser restabelecidos normalmente após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar descontos na 

folha de pagamento da parte reclamante, no valor mensal de R$614,47, até 

o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$1.000,00, por mês de 

desconto indevido. Deixo consignado que caracterizará descumprimento 

da ordem judicial e a consequente incidência da multa, se entre a data da 

intimação desta decisão e pagamento do salário tiver decorrido mais de 20 

dias. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança realizada após o mês de janeiro/20. 

Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014748-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INARA VITORIA GOTTARD BUKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014748-39.2020.8.11.0001 AUTOR: 
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INARA VITORIA GOTTARD BUKER REU: OI BRASILTELECOM Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que possuía débito 

com a parte reclamada, o qual foi quitado. Sustentou que mesmo sem 

débito pendente de pagamento, teve seus dados indevidamente 

negativados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao comprovante de pagamento (ID 

30734866), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante quitou o débito que possuía com a parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018689-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR DELBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1018689-31.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ALEXANDRE CESAR DELBEN REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da justificativa 

apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para audiência 

de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido 

realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada 

a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021600-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LEMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021600-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA 

LEMES PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). SONIA LEMES PEREIRA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

BRADESCARD S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29409593 e 

arguiu as preliminares de incompetência e falta de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 29123755 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29446544. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29446544, fl. 2, §1 - tópico preliminarmente), no caso, será necessária 

prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato 

juntado no ID 29409603 foi efetivamente assinado pela parte reclamante. 

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, 

trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 
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previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016549-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNE DE SOUZA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016549-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JHONNE DE 

SOUZA RIBAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JHONNE DE SOUZA 

RIBAS ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28416240 e 

arguiu as preliminares de incompetência, inépcia da inicial e falta de 

interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28259427 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29182028. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29182028, fl. 1), no caso, será necessária prova pericial audiovisual para 

apurar se a voz constante na gravação de firmação de contrato juntada 

no ID 28417913/28417914/28417915 foi efetivamente realizada pela parte 

reclamante. No caso concreto, por ser necessária a produção de prova 

pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo 

é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020178-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020178-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

SELMA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARIA SELMA PEREIRA 

DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 10 e arguiu as preliminares inépcia da 

inicial. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29031804 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29350945. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento em comento, o comprovante de negativação, 
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este é suficiente para prova do arguido pela parte reclamante, não 

imprescindível a apresentação de extrato oficial para a propositura da 

ação. Por isso, as preliminares devem ser afastadas. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$254 ,40 (ID 27218131). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas de sistemas / relatórios (ID 29215253), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 
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16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27218131, nota-se que existe 

outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já esta 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$ 254 ,40 (duzentos e cinquenta e quatro reais 

e quarenta e seis centavos); b. determinar que a parte reclamada no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. indeferir o pleito de dano moral. d. 

indeferir o pedido contraposto. e. indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 
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CONSIGNADO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28847333 e 

arguiu as preliminares de incompetência e falta de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 28563348 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29161050. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29161050, fl. 2; §5), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 28847334 foi 

efetivamente assinado pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga ------------------------------------------------------

------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015563-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015563-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA 

CRISTINA DIAS REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ANA CRISTINA DIAS ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do ENERGISA S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28423658 e 

arguiu as preliminares de prescrição e incompetência territorial, bem como 

a retificação do polo passivo da ação e juntada de extrato original dos 

órgãos restritivos de credito. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28189834 e, intempestivamente, 

impugnação à contestação apresentada no ID 30283223. Das Preliminares 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$348,38 (ID 25794702). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 28423673, nota-se que a parte reclamada apresentou 
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contrato de termo de confissão de divida, supostamente assinado pela 

parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da intempestividade 

da impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID 28423679, é 

possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$348,38, 

referente a inadimplência de faturas de energia elétrica. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$724,38, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$10. 

348,38). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, o 

qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar 

com as custas e com os honorários do advogado, os quais também fixo 

em R$1.034,83, apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica 

da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$348,38 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil); b) condenar a parte reclamante ao pagamento de R$724,38 

(setecentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; e c) condenar a parte reclamante ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.034,83, em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Retifique-se 

o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, diante da 

improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, 

para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 
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40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018447-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DA LUZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018447-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RICARDO 

ALEXANDRE DA LUZ GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia RICARDO 

ALEXANDRE DA LUZ GONCALVES ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que desconhece o 

crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

28877226 e arguiu as preliminares de incompetência e inépcia da inicial. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28670212 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29220499. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento em comento, o comprovante de negativação, 

este é suficiente para prova do arguido pela parte reclamante, não 

imprescindível a apresentação de extrato oficial para a propositura da 

ação. Por isso, as preliminares devem ser afastadas. Incompetência em 

razão do local. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). A competência territorial dos Juizados Especiais é definida, em caso 

de ação de reparação de dano de qualquer natureza, a critério do autor, 

entre o domicílio do réu, o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, 

conforme preconiza o artigo 4º do referido texto legal: Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; (...) ; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Vale anotar que embora 

o consumidor tenha opção de escolha do local de distribuição de sua 

ação, não pode descartar as alternativas legais e escolher, 

aleatoriamente, outro foro com o objetivo de prejudicar a defesa da parte 

reclamada ou violar o juízo natural. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 

PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 

2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, 

inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do 

local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de 

eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar 

tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de 

furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do 

réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário 

estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl 

no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 

20.04.2012). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 

667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

09/06/2015, DJe 15/06/2015) No presente caso, considerando que a 

escolhido deste juízo para processar e julgar esta demanda não ocasiona 

prejuízo ao direito de defesa da parte reclamada, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 
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honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$169,74 (ID 26538223). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas de sistemas / relatórios (ID 28876333), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 
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objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26538223, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 26538223), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$169,74), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 
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inexistência do débito de R$169,74 (cento e sessenta e nove reais e 

setenta e quatro centavos), b. determinar que a parte reclamada no prazo 

de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada a pagar 

a parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). d. indeferir o pedido contraposto. e. 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017299-26.2019.8.11.0001 INTERESSADO: CARLOS 

ROBERTO VIEIRA BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia CARLOS ROBERTO VIEIRA BORGES ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 28652276e arguiu preliminar de inépcia da inicial. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28461704 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 30292411 . Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

oficial não é imprescindível para o ajuizamento da ação indenizatória, visto 

que o referido documento tem como finalidade a comprovação da 

negativação indevida e este fato pode ser realizado por qualquer meio de 

prova em direito admitido. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez 

do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, 

inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$216,12 (ID 26274536). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

não foi juntado nos autos documentos que possuam condão probatório. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26274536, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Por fim, afasto 

o requerimento da parte promovente pela juntada de documento físico 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa a 

negativação efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em 

razão do inadimplemento de faturas pelo autor. Quantum indenizatório do 

dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
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21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$216,12), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$216,12 (duzentos e dezesseis reais e doze 

centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e c. condenar a parte reclamada, solidariamente, 

pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015659-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015659-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REGINALDO 

NUNES DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia REGINALDO NUNES DE 

ALMEIDA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que 

é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e que teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora, 

em razão de uma cobrança emitida a título de recuperação de consumo, 

no valor total de R$13.309,65. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

em sua UC. A antecipação de tutela foi concedida, ID 25816351. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

28389625 e preliminarmente arguiu a incompetência do juizado especial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27592059 e impugnação no ID 28797711. Incompetência 

em razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar irregularidade do aparelho medido de energia 

elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo técnico extrajudicial. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 27592059), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (partes reclamadas) e na impugnação à contestação 

(parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não 

houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com 

a aplicação dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem 

direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e 

aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o 

contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com 
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a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (março/2019) visa recuperar o consumo no valor total 

de R$6.474,96 e R$6.834,69 (ID 28390106 – folhas 02). Contudo, a 

concessionária reclamada não produziu provas que comprove a 

legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico 

de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o 

documento juntado no ID 28390106 – folhas 07/15 foi elaborado 

unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao 

fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto 

que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a 

controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela 

parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 
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entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, ovalor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 25816351, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do princípio do contraditório; b) determinar que 

a empresa reclamada, proceda, no prazo de 30 dias, ao cancelamento das 

faturas de aplicação de multa e de recuperação de consumo com 

vencimento em março/2019 da UC. 6/691362-8, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); e c) condenar a parte reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (24/01/2020, ID 28378236) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 
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Cuiabá, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DA CRUZ E SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000013-98.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VICTOR DA 

CRUZ E SILVA NETO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia VICTOR DA CRUZ E SILVA NETO ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S.A. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada cancelou seu voo o que ocasionou 

atraso na chegada no destino. Ao final, postulou indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29318356 e contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que não houve ilícito devido a alteração das passagens ter 

acontecido em razão do tráfego aéreo e condições climáticas. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29376780 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29452102. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 29376780), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestaram-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Falha no transporte aéreo. As companhias de transporte 

aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da 

atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições 

climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de 

tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após 

o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 

231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando 

o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por 

período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as normas 

regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência 

Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá oferecer as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 11/11/2019 às 

21:55h (ID 26193768). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino somente no dia 12/11/2019 às 15h15, ou seja, com 

atraso de 19h, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, 

diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada 

configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou 

culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do 

Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 
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entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de trafego aéreo intenso, nota-se que a responsabilidade é 

da companhia aérea, visto que não se trata de caso fortuito. Vale 

destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos 

autos, nota-se que a programação de voo em período de trafego aéreo 

intenso é considerado fortuito interno, visto faz parte da execução do 

serviço. Além disso, estas situações integram o risco da atividade 

econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme 

dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Portanto, considerando o presente caso configura fortuito interno, 

permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada. Quanto aos 

danos decorrentes de más condições climáticas imprevisíveis, nota-se 

que a companhia aérea não possui responsabilidade, visto que se trata de 

caso fortuito. Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o 

fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução 

do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide 

durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, 

não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo 

é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução 

do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por 

eventual dano. Neste contexto, embora a reclamada tenha apresentado 

em contestação “siros” do dia em questão (id 29318356, p. 2; figura), o 

voo do reclamante foi tido como realizado, portanto essa alegação não tem 

como ser considerada fortuito externo, visto que se trata de fato não 

convencional, não há nos autos nenhum indício de prova de que 

efetivamente este fato ocorreu. Convém consignar também que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem 

melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível à parte 

reclamante fazer prova de fato negativo. Desse modo, pela insuficiência 

de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe 

o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, considerando a 

inexistência de prova do fortuito externo, permanece inalterada a 

responsabilidade da parte reclamada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 
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Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, devido o tempo de atraso de voo 

na chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo ( 2 

dias), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral 

a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar 

à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS) Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021521-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALAFI PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021521-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WALAFI 

PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

WALAFI PINHEIRO DA SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório 

de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TIM CELULAR 

S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 28848084 e preliminarmente arguiu a 

ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a 

litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28675656 e impugnação no ID 28912168. Valor da causa. Toda petição 

inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, 

deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, 

incios V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da pretensão 

formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. 

VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA 

CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais no 

valor a ser arbitrado por este Juízo, e atribui ao valor da causa à quantia 

de R$419,76. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão 

econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o 

valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor 

máximo geralmente estipulado pela Turma Recursal. Ausência de Interesse 

de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte 

reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 
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interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 28675656), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de 

dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, 

do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação 

de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada no valor de R$99,90, R$105,86, R$107,00 e R$107,00 

(ID27592168). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas (ID 28848084 – 

folhas 04/06), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 
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documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27592168 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27592168), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$99,90, 

R$105,86, R$107,00 e R$107,00), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) declarar a inexistência do débito de R$ R$99,90 (noventa e 

nove reais e noventa centavos), R$105,86 (cento e cinco reais e oitenta e 

seis centavos), R$107,00 (cento e sete reais) e R$107,00 (cento e sete 

reais) todos referentes ao contrato S0024; b) determinar que a parte 

reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a R$12.000,00; 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 
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(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(20/04/2019, ID 27592168) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020908-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GESSIANE 

ZAGUI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia GESSIANE ZAGUI ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S.A. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada atrasou seu primeiro voo causando a perda 

de sua conexão o que ocasionou atraso na chegada no destino. Ao final, 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 29192771, preliminarmente 

alegou inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não houve 

ilícito devido a alteração das passagens ter acontecido em razão do 

tráfego aéreo. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29111116 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29459985. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Inépcia da inicial. Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta 

a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido 

for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Em se tratando de 

ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve 

ser interpretado com o menor rigor processual possível, devendo ser 

flexibilizado para que não sejam violados os princípios da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no 

Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a 

representação de advogados para causas até 20 salários mínimos (art. 9º 

da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as 

petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o 

mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à parte 

reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). Examinando a petição inicial, nota-se que esta possui 

causa de pedir com narrativa compreensível dos fatos e pedidos 

determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que a petição inicial foi 

devidamente compreendida pela defesa, proporcionando a parte contrária 

condições de defesa, e ao juízo o julgamento de mérito da demanda. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado 

da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o 

pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver 

necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de 

instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver 

requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência 

de conciliação (ID 29111116), as partes posicionaram-se no sentido de 

que, em relação à produção de prova oral, manifestaram-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Falha no transporte aéreo. As 

companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 
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passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 11/12/2019 às 

21:10h (ID 27411932). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino somente no dia 12/12/2019 às 16h50, ou seja, com 

atraso de 19h, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, 

diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada 

configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou 

culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do 

Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de tráfego aéreo intenso, nota-se que a responsabilidade é 

da companhia aérea, visto que não se trata de caso fortuito. Vale 

destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos 

autos, nota-se que a programação de voo em período de tráfego aéreo 

intenso é considerado fortuito interno, visto faz parte da execução do 

serviço. Além disso, estas situações integram o risco da atividade 

econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme 

dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Portanto, considerando o presente caso configura fortuito interno, 

permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 
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subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, devido o tempo de atraso de voo 

na chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo ( 19 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada, solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação (99/99/9999, ID 99) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016038-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016038-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALISSON 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos 

etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do UNIVERSO ONLINE S/A. Em 

síntese, alegou que é indevido o crédito reivindicado pela parte reclamada 

que resultou em cobranças abusivas em suas faturas de cartão de 

crédito. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, repetição 

de indébito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 27973229. No mérito, sustentou 

a exigibilidade da dívida, inexistência de culpa e ausência de dano moral. 

Ao final, formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28196440e impugnação à contestação apresentada no ID 

29338385. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente aos débitos lançados em seu 

cartão de crédito, incluído pela parte reclamada, no total de R$836,40 (ID 

25919782). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao áudio juntado no bojo da contestação via link no ID 

27973229 – pág. 03, nota-se que a parte reclamada apresentou discorreu 

as condições do contrato relatando o início e término da gratuidade, 

informou até mesmo a data em que o requerente deveria entrar em contato 

com a reclamada caso desistisse da contratação. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito 

(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. 

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade do áudio da parte 

reclamante, no caso em exame, considero-a como autentica a referida 

rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que o pedido 

formulado se embasa em fatos não alegados pela parte reclamante 

(cancelamento), não apresentando aos autos faturas com o débito 

requerido em aberto, por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os 

pedidos da reclamação proposta, bem como o pedido contraposto, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. leidydaime barros de almeida Juíza Leiga -----------------

------------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017681-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BINSFELD GARCEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017681-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAIANE 

BINSFELD GARCEZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia DAIANE BISFELD GARCEZ ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28800690 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28510998 e impugnação no ID 28922467. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 28510998), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de 

dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, 

do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação 

de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada no valor de R$143,79 (ID 26361586). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas (ID 28802291), as quais não têm o condão probatório, pois 
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se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 
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CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26361586 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$143,79), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$143,79 (cento e quarenta e três reais e 

setenta e nove centavos) referente ao contrato 03078997814; b) 

determinar que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo 

de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso 

VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a 

R$12.000,00; devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (01/12/2017, ID 26361586) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 
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firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018452-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENDERSON 

DIAS CORREA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ENDERSON DIAS 

CORREA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais OI S/A. Em síntese alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

28799339 e preliminarmente arguiu o instituto da prescrição como 

prejudicial de mérito e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28670228 e 

impugnação no ID 28982983. Prejudicial de mérito. Prescrição. Conforme 

estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda 

da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em 

virtude da inércia da vítima por determinado tempo. A contagem do prazo 

prescricional, nos termos do Princípio do Actio Nata, a prescrição começa 

a contar da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir 

o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido 

proposta. Quanto à aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo 

entendimento é o difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito 

de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a 

pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do 

art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe consignar que se tratando de lesão 

sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição se torna também 

sucessivo, contudo a prescrição alcança somente o quinquênio ao 

ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- 

O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato 

sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as 

parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento 

da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- 

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a 

entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 

7.- Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

13/03/2014) Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o 

direito à indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

27/07/2016 (ID 26540364) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 27/11/2019 

(ID 265540351), ou seja, antes do o prazo prescricional. Julgamento 

antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de 

conciliação (ID 28544191), as partes posicionaram-se no sentido de que, 

em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação 

(parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). 

Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve pedido 

específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$293,83 (ID 26540364). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas (ID 28799334 – folhas 04/05), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 
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UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 
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PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26540364 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$293,83), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho 

rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito de R$293,83 (duzentos e noventa e três 

reais e oitenta e três centavos) referente ao contrato 000005052565735); 

b) determinar que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, no 

prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, 

inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a 

R$12.000,00; devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (27/07/2017, ID 26540364) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e d) indeferir o pedido contraposto. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018223-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MUNDIN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT16853-O (ADVOGADO(A))

CIBELLE CARVALHO TRENTINI OAB - MT23998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018223-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JACKELINE 
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MUNDIN DE CARVALHO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia JACKELINE MUNDIN DE CARVALHO 

ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório 

por danos morais em desfavor de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E 

COMERCIO – RICARDO ELETRO. Em síntese, alegou que no dia 10/10/2019 

adquiriu um ar-condicionado com evaporadora Springer no valor de 

R$1.099,00 e pagou mais R$25,80 pelo frete e que a entrega seria em até 

10 dias úteis. Afirmou que até a data do dia 20/10/2019 o produto não 

havia sido entregue e precisou ir buscar diretamente no depósito. Ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28536288, e no mérito sustentou 

a inexistência de culpa e a ausência de dano moral, ao final requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada ID 

28605167 e impugnação no ID 28954443. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC,o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a)não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28605167), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (partes 

reclamadas) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Falha na entrega de produto. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no 

tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, 

conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do 

produto, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto, ou 

entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO 

"ZERO QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS 

MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos 

morais deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e 

pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as 

condições socioeconômicas das partes. Assim é que, constatado que o 

valor não atende a esses pressupostos, efetiva-se a majoração. Os 

lucros cessantes correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha 

expectativa de perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano 

causado por terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados 

valores que a vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão 

indenizatória. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10362160027573001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. 

ENTREGA PRODUTO DIVERSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO 

CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. O art. 333 distribui o ônus da prova de acordo com a natureza 

da alegação de fato a provar. Ao autor, cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte autora alega que adquiriu do réu 

um refrigerador tipo cervejeira, modelo VN 12W, sendo-lhe entregue um 

modelo de qualidade inferior: VN 12C. Ocorre, porém, que a nota fiscal 

colacionada pela própria parte autora indica como produto o refrigerador 

modelo VN 12C. Outrossim, o réu juntou ordem do pedido efetuado, que 

igualmente indica o produto VN 12C. Ademais, a parte autora sequer 

alegou, tampouco comprovou, que houve vício no pedido recebido ou na 

nota fiscal que indicam o produto entregue. Dessa forma, como o autor 

não se desincumbiu de seu encargo probatório (art. 333, I, do CPC), deve 

a pretensão autoral ser julgada improcedente, não merecendo retoque a 

sentença recorrida. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 

00072071420118190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 1 VARA 

CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 

31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2015) 

As partes celebraram contrato de compra e venda de 01 ar-condicionado 

e 01 evaporadora (ID 26486905 a 26486911) e a parte reclamante 

sustenta o descumprimento da obrigação contratual consistente atraso na 

entrega do produto adquirido. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante, mormente quanto 

aos documentos juntados no ID 28537393 a 28537405 não estipula que a 

obrigação pela entrega seria da parte reclamada, e a taxa de R$25,80 diz 

que se refere a seguro caminhão da sorte e não a taxa para o frete de 

entrega. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a 

controvérsia. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser 

aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas 

hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus 

probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, encontra-se caracterizada a 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ------------------------------

------------------------------------------ Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012444-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012444-04.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARCOS 

GATTASS PESSOA JUNIOR REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARCOS GATTASS 

PESSOA JUNIOR ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do TAM LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada se negou a realizar o cancelamento de compra de passagem 

aérea com menos de 24 (vinte e quatro) horas de aquisição, que 

ocasionou a retenção indevida dos valores pagos. Ao final, postulou a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 26485873 e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu ilícito 

considerando que agiu de acordo com as regras contidas no contrato. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 28608655 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29770373. . Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28608655), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desistência da compra da passagem aérea. O artigo 11 da 
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Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o prazo de desistência na 

aquisição de passagens aéreas é de 24 horas, desde que realizadas com 

antecedência de igual ou superior a 7 dias da data do embarque. Todavia, 

o artigo 49 do CPC, preconiza que nas contratações realizadas fora do 

estabelecimento comercial, como nas compras telemarking ou pela 

internet, o consumidor tem o direito de desistir do contrato celebrado, no 

prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do 

produto ou serviço. Nestes casos, independentemente do motivo do 

arrependimento, os valores eventualmente pagos serão devolvidos 

imediatamente. Diante do aparente conflito das normas supra citadas, 

surge a dúvida se o prazo para desistência da compra de passagens 

aéreas é 7 dias, conforme o CDC, ou 24 horas, conforme a resolução da 

ANAC. Para a solução da referida antinomia, deve ser aplicado os critérios 

exegéticos, na seguinte ordem: hierárquico, cronológico ou da 

especialidade (artigo 2 da LINDB). O primeiro critério, hierárquico, é o mais 

relevante, pois não há o que se falar em norma jurídica inferior contrária à 

superior. Desta forma, utilizando-se do critério hierárquico, aplica-se ao 

caso concreto o CDC, entendendo que o prazo para desistência da 

compra de passagens aéreas é 7 dias. Neste sentido. APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM 

DOBRO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. 

REEMBOLSO PARCIAL. 1. Não há dúvidas de que a ré descumpriu o 

disposto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor é 

claro: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias 

a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 

serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 

serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 

telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o 

direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 

pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 

imediato, monetariamente atualizados. Não tendo sido efetuada a 

devolução na forma prevista em lei, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da empresa aérea. Destarte, é dever da ré restituir, de modo 

integral, o valor da passagem adquirida e cujo cancelamento foi postulado 

três dias depois da compra, o que implica a importância de R$ 199,80 

(descontado o valor de R$ 49,28 já devolvido pela parte ré), com correção 

monetária a partir do pedido de cancelamento, em 14.11.2015, incidindo 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em 31.3.2016. 

Entretanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não se flagra 

a má-fé da empresa demandada. 2. DANOS MORAIS. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, não há o menor suporte ao pedido, não se 

observando situação que justifique a presença do dano extrapatrimonial 

indenizável. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Considerando a regra do §11 

do artigo 85, do Código de Processo Civil, -e de ser majorada a verba 

honorária do advogado da apelada para R$900,00 (novecentos reais). 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075009464, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 07/11/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a passagem foi comprada em 

15/10/2019 (ID 25084368) e cancelada em 16/10/2019 (ID 25084363), ou 

seja, antes do prazo de 7 dias. Portanto, a recusa do reembolso integral 

do valor pago caracteriza conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 25084344, pode-se afirmar que a indisponibilidade de limite de crédito 

é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. A propósito: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS 

MORAIS. DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Não deve prosperar as alegações do 

recorrente-réu, uma vez que restou comprovada a má prestação de 

serviço quanto a não autorização do pagamento pelo cartão de crédito 

Itaúcard, que possuía limite para sua utilização, causando transtorno que 

foi além do mero aborrecimento. (art. 14 do CDC) 3. Restou demonstrado 

que, mesmo após a parte recorrida-autora contatar a recorrente para 

informar que era ela quem estava efetuando a compra, o cartão continuou 

bloqueado, situação vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. 

4. A segurança contra fraudes presente no sistema da Operadora de 

Cartão de Crédito, não deve trazer situações vexatórias ao cliente, que 

neste caso, possuía perfil para aquisição do guarda roupa no valor de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais). 5. Restou demonstrado que mesmo após 

a parte recorrida-autora contatar a recorrente para informar que era ela 

quem estava efetuando a compra, o cartão continuou bloqueado, situação 

vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. (TJ-DF - RI: 

07034552420148070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 16/02/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 
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Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material em decorrência da 

negativa de reembolso, no valor de R$1.205,85. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado no valor de R$1.205,85 (ID 

25084344), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos 

materiais. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor não reembolsado (R$1.205,85), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada a pagar à parte reclamante: a) a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(25/10/2019, ID 26014810) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) a quantia de R$1.205,85 (um mil 

duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (15/10/2019, ID 25084368), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017011-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS 

BRAYER GOMES REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MARCOS BRAYER GOMES ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do VRG LINHAS AEREAS S.A. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada atrasou seu voo o que ocasionou atraso na 

chegada no destino, levando a reclamante a comprar novas passagens 

para chegar no destino. Ao final, postulou indenização por danos morais e 

materiais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação 

no ID 28891816 e contestou os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, sustentou que não houve ilícito devido a alteração das 

passagens ter acontecido em razão do trafego aéreo. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29057323 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29209195. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 29057323), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestaram-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Falha no transporte aéreo. As companhias de transporte 

aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da 

atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições 

climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de 

tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após 

o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 

231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando 

o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por 

período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as normas 

regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência 

Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá oferecer as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 
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outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 11/11/2019 às 

21:55h (ID 26193768). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino somente no dia 12/11/2019 às 15h15, ou seja, com 

atraso de 19h, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, 

diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada 

configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou 

culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do 

Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de trafego aéreo intenso, nota-se que a responsabilidade é 

da companhia aérea, visto que não se trata de caso fortuito. Vale 

destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos 

autos, nota-se que a programação de voo em período de trafego aéreo 

intenso é considerado fortuito interno, visto faz parte da execução do 

serviço. Além disso, estas situações integram o risco da atividade 

econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme 

dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Portanto, considerando o presente caso configura fortuito interno, 

permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 
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sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, devido o tempo de atraso de voo 

na chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (19 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar 

à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS) Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOAO BATISTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017905-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

BATISTA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOAO 

BATISTA DA CRUZ ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 2874179 e preliminarmente 

arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28544191 e impugnação no ID 28914616. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 28544191), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de dívida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$232,26 (ID 26408232). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 28741731 e 

28741733), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 
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INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 
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inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26408232 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$232,26), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$232,26 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e 

seis centavos) referente ao contrato 0218768569; b) determinar que a 

parte reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a R$12.000,00; 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(01/12/2017, ID 26361586) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de 

má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005650-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIARA GOMES FELIZARDO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005650-64.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: KATIARA 

GOMES FELIZARDO EXECUTADO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o 

valor do débito integralmente consignado em juízo e não havendo 

insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a 

presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020754-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA APARECIDA GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA KEIKO KOBAYASHI OAB - MT21194/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020754-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENITA 

APARECIDA GONCALVES CORREA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ELENITA APARECIDA GONCALVES CORREA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do AVIANCA. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada cancelou o voo da reclamante o 

que ocasionou atraso na chegada ao destino final através de compra de 

nova passagem. Ao final, postulou indenização por danos morais e 

materiais. Devidamente citada ID 29140133, a parte não apresentou 

contestação nem compareceu em audiência de conciliação. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29091134. Revelia. Nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada 

não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta 

contestação. No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

citada (ID 29140133), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

29091134) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se pela falha na 

prestação de serviço diante do cancelamento do voo sem realocação 

conforme normativa da área. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. No caso, diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 
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CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de inúmeras ligações 

para call center é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que o fato de o reclamante ter tido seu voo cancelado 

justifica a fixação do quantum indenizatório em patamar médio ao que 

normalmente vem sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$6.000,00. Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 do 

Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a 

obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição 

deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido 

no importe de R$ de 1.070,00 (mil e setenta reais), conforme comprovante 

de ID 27351855. Todavia, considerando que o cancelamento tenha sido 

comunicado, mesmo que não tenha havido realocação e/ou devolução do 

montante pago pela passagem, não vislumbro que haja má-fé que 

justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído 

de forma simples. Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) declarar a revelia 

da parte reclamada, aplicando-lhe os efeitos de presunção de veracidade 

dos fatos; e 2) julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte 

reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação (99/99/9999, ID 99) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) condenar a parte reclamada a 

pagar a parte reclamante a quantia R$ de 1.070,00 (mil e setenta reais), a 

título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir do efetivo prejuízo (19/10/2019, ID 27097385), cf. Súmula 43 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016650-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CHEILA 

MAGALHAES DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia CHEILA 

MAGALHAES DE CAMPOS ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE DE 

ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 28533773 e arguiu as 

preliminares de incompetência e prescrição. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 2827478 e ausência de impugnação à contestação. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$61,64 (ID 26100245). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 28533763, nota-se que a parte reclamada apresentou 

Instrumento Particular de Confissão de Dividas e Histórico de Consumo, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se 

também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que o pedido formulado se embasa em fatos 

não alegados pela parte reclamante (valor superior ao débito negativado). 

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de 

má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$708,62, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 

10.123,28). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, 

o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar 

com as custas e com os honorários do advogado, os quais também fixo 

em R$1.012,32, apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica 

da ação (R$ 10.123,28). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a) julgar improcedente o pedido contraposto; b) 

condenar a parte reclamante ao pagamento de R$708,62 (setecentos e 

oito reais e sessenta e dois reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; c) Em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenar a 

parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

que fixo em R$1.012,32, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017893-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOYCE 

MELO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JOYCE MELO PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais BANCO ITAU UNIBANCO S/A. Em síntese alegou desconhecer a 

dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26406723 e 

preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e a ausência de interesse de 

agir e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ao final, requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28545307 e impugnação no ID 

2894601. É a síntese do necessário. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte promovida. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28545307), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 
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(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$127,53 (ID 26406994). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

especialmente o documento juntado na ID 28902907, nota-se que a parte 

reclamada apresentou Proposta para abertura de conta bancária, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Embora este documento 

não identifique precisamente o valor do crédito, a parte reclamada 

encartou nos autos também extratos discriminando a utilização de limite de 

crédito (ID 28902908), sendo estes suficientes para a comprovação da 

origem do crédito. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo, ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação 

que autoriza reconhecer a sua legitimidade e a inexistência de conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autêntica ante a ausência de expressa e específica 

impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Posto isso, reconheço a higidez 

do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a 

inexistência de conduta ilícita. Não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e 

ao quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia 

notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se 

trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição 

de credora, não é responsável por esta notificação, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 

08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição 

em sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal 

de Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. 

Apelação Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). 

Portanto, independentemente da prévia notificação, este fato em nada 

influencia o caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$1.397,20, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$19.960,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.996,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$19.960,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$1.397,20 (um mil trezentos e noventa e sete reais e vinte 

centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; e b) em decorrência da má fé, com 

fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenar a parte reclamada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.996,00, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019317-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

WELLINGTON AKERLEY DE MORAES 79041086153 REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia INFO PLACAS ME ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais em desfavor de TIM CELULAR S/A. Em síntese, alegou que em 

julho/2019 contratou serviço de telefonia móvel pós-paga da parte 

reclamada, o qual não foi regularmente prestado. Sustentou que contatou 

a parte reclamada diversas vezes a fim de solucionar o impasse, sem 

êxito. A título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento de sua linha telefônica na modalidade pré-paga, bem 

como que a parte reclamada se abstenha de cobrar pelo serviço que não 

foi prestado. Ao final a rescisão contratual e indenização por danos 

morais. A antecipação de tutela foi parcialmente concedida, ID 26798201. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

28834955, e no mérito sustentou a inexistência de culpa e a ausência de 

dano moral, vez que a qualidade dos serviços prestados está dentro dos 

índices exigidos pela ANATEL, ao final requer a improcedência dos 

pedidos, e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada ID 28681839 e impugnação no ID 29102209. É a síntese do 

necessário. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28681839), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (partes reclamadas) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de telefonia móvel e internet foi prestado de forma 

ineficiente pela parte reclamada, pois as ligações não completavam e os 

clientes não conseguiam entrar em contato para orçamentos e pedidos. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos ID 26788539, 

26788534, 26788532, 26788529 e 26788526, nota-se que os serviços 

prestados pela parte promovente não vinham sendo prestados de forma 

eficiente, pois os chips estavam sem conexão, as ligações não eram 

completadas, e os clientes estavam impossibilitados de entrar em contato 

pelas linhas telefônicas contratadas. Embora os protocolos de atendimento 

em call center, em regra, não seja considerada prova robusta por não se 

tratar de uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como prova 

válida, visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser 

interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este 

detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o 

fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 

quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO 

DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO 

ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante 

possui o direito e solicitou detalhamento da conta de telefone pelo call 

center, informando o número de protocolo na petição inicial. Se houve 

juntada da documentação na resposta à ação pela operadora de telefonia, 

e não houve contestação quanto existência desse este pedido via call 

center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o 

reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando hipótese 

de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, 

justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus de 

sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Diante da ausência da gravação correspondente ao protocolo informado 

nos autos, presume-se que houve a solicitação do serviço questionado. 

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa 

convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma 

eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a dano empresarial, consistente na ofensa da imagem de 

pessoa jurídica perante seus clientes, fornecedores e a sociedade em 

geral, o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: APELAÇÃO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALÉM DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AMPLA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
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ENERGIA ELÉTRICA À ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VERBETE 

Nº 227 DO STJ. TRANSTORNO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA. OFENSA À 

HORA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. Em análise ao conteúdo probatório 

acostado aos autos, evidencia-se que a empresa autora logrou comprovar 

os fatos constitutivos de seu direito. Comprovação das reclamações 

durante o período de ausência do serviço. Pagamento das faturas. Por 

outro lado, a empresa ré não produziu qualquer prova que pudesse elidir 

as pretensões da autora, ônus que lhes incumbia a teor do artigo 373, II do 

NCPC (artigo 333, inciso II, do CPC/73), eis que a ré não demonstrou a 

ausência de interrupção do serviço ou a religação em tempo inferior ao 

alegado pela parte autora, pelo contrário, informou expressamente (fl.147) 

o desinteresse na produção de provas. Não fornecimento de energia. 

Falha na prestação do serviço. Dano moral. Pessoa jurídica. Verbete nº 

227 do Superior Tribunal de Justiça. Transtorno às atividades da empresa, 

atingindo a imagem da empresa perante seus clientes. Verbete nº 192 

TJRJ. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. Proporcionalidade 

com relação à extensão do dano, sobretudo se considerada a ausência 

no fornecimento do serviço em estabelecimento comercial por 8 (oito) dias 

no mês de dezembro, sabidamente, mais rentável para o comércio. 

Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários 

recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(TJ-RJ - APL: 

01006157020128190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: 

WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 11/10/2017, 

VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

16/10/2017) Em exame do caso concreto, nota-se que a indisponibilidade 

de linha telefônica é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva. Isto porque, presume-se que uma empresa com linha 

telefônica cortada tem sua clientela reduzida, transparecendo que não 

possui integridade financeira para custear suas despesas básicas. 

Portanto, diante da ofensa à honra objetiva da parte reclamante é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, vez que a parte promovente ainda deve parcelas dos aparelhos 

recebidos com a contratação do plano de telefônica móvel (ID 26788520). 

Assim, levando-se em consideração que o contrato previa 24 parcelas de 

R$42,79 e apenas 6 foram pagas, uma vez que as cobranças iniciaram em 

julho e cessaram em dezembro com a deflagração desta ação, tenho que 

restam ainda 18 parcelas de R$42,79 a serem pagas pelo promovente, 

chegando a monta de R$770,22. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser acolhido, e o valor de R$770,22 abatido do valor da condenação 

em dano moral. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID 26798201, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença, para que não 

haja violação do princípio do contraditório; b) declarar rescindido o 

contrato entre as partes e condenar a parte reclamada na obrigação de 

fazer o cancelamento definitivo da linha telefônica móvel (65) 9 

9689-4370, no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa de R$500,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ; c) condenar a parte 

reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (20/01/2020, 

ID 28160116) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); d) julgar parcialmente procedente o pedido 

contraposto e determinar que a parte reclamante pague à parte reclamada 

o valor de R$770,22 (setecentos e setenta reais e vinte e dois centavos) 

referente a aquisição dos 02 (dois) aparelhos telefônicos – Moto G7 Play 

no contrato de ID 26788520. Considerando que as partes são ao mesmo 

tempo credora e devedora uma da outra, em quantias líquidas, vencidas e 

fungíveis, com fulcro no artigo 368 do Código Civil, determino a 

compensação dos valores, devendo apenas a parte devedora pagar a 

quantia resultante da diferença. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------
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---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021850-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021850-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DORACY 

GLORIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. A parte reclamante desistiu da reclamação e, nos termos 

do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto 

isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo 

a desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018152-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018152-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISABEL 

CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo 

nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012778-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANK YORK PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012778-38.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDERSON 

ROSA FERREIRA EXECUTADO: ALVES E CIA LTDA - ME, FRANK YORK 

PEREIRA DE JESUS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017309-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT17162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017309-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERALDO 

FELIPE DA SILVA MARQUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLIANE DE BRITO SIQUEIRA (REQUERIDO)

ROGERIO GUSTAVO DE CAMPOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007129-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIETE 

MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME REQUERIDO: POLLIANE DE BRITO 

SIQUEIRA, ROGERIO GUSTAVO DE CAMPOS SANTOS Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da reclamação e, 

nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide 
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temerária, homologo a desistência manifestada pela parte reclamante e 

julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais 

(art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002361-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINE SOARES NONATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR GIACOMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002361-89.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VALDINE 

SOARES NONATO REQUERIDO: ADMIR GIACOMELLI Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo 

nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019346-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLISE CAMPOS COLETA DE SOUZA (EXECUTADO)

ELIEZER ZAFFANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019346-70.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: ELIEZER ZAFFANI, THAYLISE CAMPOS 

COLETA DE SOUZA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME OAB - 36.937.498/0001-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FERREIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001240-26.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: MARIA 

EDITH COSTA GOMES - ME INTERESSADO: ANGELA MARIA FERREIRA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu 

da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019427-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA FELIX RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019427-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME REQUERIDO: SEBASTIANA FELIX RAMOS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da 

reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019721-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA METELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA AIR LINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019721-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA METELO DE ALMEIDA REQUERIDO: DELTA AIR LINES INC 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. . III - Considerando que 
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o pagamento será realizado judicialmente, o devedor deverá juntar nos 

autos o (s) comprovante (s) de depósito, até 48 horas após o prazo 

estabelecido para o pagamento, sob pena de ser presumido o 

inadimplemento. IV - Caso o pagamento tenha sido pactuado em parcelas, 

desde já fica autorizada a expedição dos respectivos alvarás, à medida 

que os pagamentos forem sendo feitos. Nessa hipótese, arquivem-se 

provisoriamente, até a quitação integral do débito. V - Com o pagamento 

integral da dívida e a expedição de todos os alvarás, arquive-se 

definitivamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011992-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAS LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURTUME JANGADAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011992-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAS 

LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME REQUERIDO: CURTUME 

JANGADAS S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016966-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIAN CAMPOS COLETA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016966-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILLIAN 

CAMPOS COLETA DE SOUZA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018195-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL TORRES IMPERIAL I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FERNANDES MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018195-69.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RESIDENCIAL 

TORRES IMPERIAL I EXECUTADO: MARIANA FERNANDES MACEDO Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da 

reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010694-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT11799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010694-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUCIMAR 

DA SILVA NUNES REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

SUDOESTE Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando 

que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - 

Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000108-31.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON 

ALVES DE LIMA FILHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 
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efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR KASPER ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000435-73.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ILMAR 

KASPER ZERWES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020444-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020444-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JANAINA 

GRAZIELLI BEVILACQUA REQUERIDO: TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A. Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MISSORA KARAKAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000207-98.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARINA 

MISSORA KARAKAWA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1038293-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1038293-52.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SHIRLENE 

SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011843-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA (EXEQUENTE)

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILLA BALBINO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011843-95.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GIAN CARLO 

LEAO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA EXECUTADO: 

KEILLA BALBINO NUNES Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses 
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e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo executivo, em razão da novação celebrada 

pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento 

será realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a 

expedição de alvará, bem como que não cabe recurso desta decisão (art. 

41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA FANINI FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000762-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAELLA 

FANINI FRANKLIN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017767-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA EUDOXIA PEREZ DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017767-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EMANOELA 

EUDOXIA PEREZ DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004190-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE CECCONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004190-08.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WALLACE 

CECCONELLO REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Vistos. Processo em fase de 

Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018568-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SALES FERREIRA OAB - MT16458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018568-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELLAN 

KEILA DE MELO RODRIGUES REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

CESAR LEMES MOREIRA OAB - 023.448.001-74 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003357-87.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: CESAR 

LEMES MOREIRA INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014901-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014901-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HUGO 

GUSTAVO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022065-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT JORGE GAUDIE LEI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022065-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ROOSEVELT JORGE GAUDIE LEI JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que 

as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021001-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021001-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEFFERSON 

DE CAMPOS SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Processo em fase de Sentença A parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MOACIR TORTORELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000564-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CREUDENEI 

DO NASCIMENTO RODRIGUES REQUERIDO: VICENTE MOACIR 

TORTORELLI Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando 
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que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - 

Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003601-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE BATISTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003601-16.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIANE 

BATISTA BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003927-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003927-73.2020.8.11.0001 AUTOR: ERICA DIAS DE 

AMORIM REU: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em fase de Sentença 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016172-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA VIRGINIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016172-53.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA EXECUTADO: ADELINA VIRGINIA DA SILVA Vistos. 

Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte credora, 

embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando 

que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída 

com os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015216-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLIANA BARBOSA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015216-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: POLLIANA BARBOSA SALES Vistos. 

Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte credora, 

embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando 

que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída 

com os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016165-61.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA PENHA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016165-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA EXECUTADO: EDINALDO DA PENHA MAGALHAES 

Vistos. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte 

credora, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, 

considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e 

ser instruída com os documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e não tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a 

petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 

924, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015959-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015959-47.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA EXECUTADO: ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS 

Vistos. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte 

credora, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, 

considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e 

ser instruída com os documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e não tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a 

petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 

924, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016207-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINO DE PAULA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016207-13.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA EXECUTADO: GONCALINO DE PAULA NUNES Vistos. 

Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte credora, 

embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando 

que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída 

com os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018405-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018405-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSEMARY 

FATIMA DE SOUZA REQUERIDO: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A 

parte reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 

do FONAJE, adesistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não 

havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a 

desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016046-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOARILDES LAZARO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016046-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOARILDES 

LAZARO LEMES REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da 

reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, adesistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 
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arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019260-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019260-02.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDIFICIO 

COMERCIAL SB TOWER EXECUTADO: DIOGO TADEU DAL AGNOL Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte credora desistiu da 

execução informando que a dívida já se encontra paga. Posto isso, 

homologo a desistência manifestada pela parte credora e, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014245-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE FANHANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014245-52.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 EXECUTADO: VALDETE FANHANI 

DE SOUZA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, adesistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020630-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

SILVIA CHIRTA ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020630-16.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: SILVIA CHIRTA ARCANJO 

RIBEIRO, JOAO ARCANJO RIBEIRO Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. A parte credora desistiu da execução informando que a 

dívida já se encontra paga. Posto isso, homologo a desistência 

manifestada pela parte credora e, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução. Intimem-se e 

arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012267-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ARRUDA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012267-37.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: SAMUEL ARRUDA DE 

CARVALHO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte credora 

desistiu da execução informando que a dívida já se encontra paga. Posto 

isso, homologo a desistência manifestada pela parte credora e, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019611-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LAHR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019611-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RENAN 

LAHR SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da reclamação e, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, adesistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto 

isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo 

a desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006051-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006051-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WESLEY 

ALLAN DA SILVA PASSOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 
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Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008328-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA GUBERT 62781456187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008328-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLA 

REGINA GUBERT 62781456187 REQUERIDO: SUL AMERICA 

ODONTOLOGICO S.A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005554-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005554-49.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: KCP EMPREENDIMENTOS, 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. A parte credora desistiu da execução informando que a 

dívida já se encontra paga. Posto isso, homologo a desistência 

manifestada pela parte credora e, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução. Intimem-se e 

arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014778-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRASILEIRO DE ALBUQUERQUE OAB - 028.571.728-69 

(REPRESENTANTE)

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014778-74.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JESSE 

RIBEIRO DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE: GILBERTO BRASILEIRO DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8º da Lei nº 9.099/95, 

exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, o preso, 

as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. No presente caso, considerando que a 

parte reclamante é incapaz (ID 30742287), este juízo se torna 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão da pessoa e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008186-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPADA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO CESAR BOTELHO (EXECUTADO)

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008186-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CHAPADA 

DA COSTA EXECUTADO: MRV ENGENHARIA, ROMULO CESAR BOTELHO 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte credora desistiu da 

execução informando que a dívida já se encontra paga. Posto isso, 

homologo a desistência manifestada pela parte credora e, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014756-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCY ANNE INACIO BELMONTE OAB - MT27996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014756-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENE FERREIRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCY ANNE INACIO 

BELMONTE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014758-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZIZINHA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014758-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ZIZINHA 

PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014762-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON DE OLIVEIRA LARREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014762-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELITON DE 

OLIVEIRA LARREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014769-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014769-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HILDA DA SILVA 

MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE YARID 

RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014780-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014780-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALLACE 

ROCHA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014785-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014785-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILSON 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014792-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UALLISON ODAIL ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014792-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:UALLISON ODAIL 

ALMEIDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA 

DE JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014794-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE FIGUEIREDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014794-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CIBELE 

FIGUEIREDO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014815-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA OAB - MT26557/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014815-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA DE 

HOLANDA TANIGUT BASSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

BEATRIZ DE LIMA ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014841-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA DA SILVA DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014841-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIA 

CRISTINA DA SILVA DIAS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014845-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE GUERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELINE GUERRA DA SILVA OAB - MT22987-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014845-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVELINE 

GUERRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVELINE GUERRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014858-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA LOPES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014858-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINA LUCIA 

LOPES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMARIS CRISTINA 

DE LIMA FARIA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014869-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PETRONILIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014869-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINALVA 

PETRONILIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014871-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON ALBERTO ROSA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014871-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEYVISON 

ALBERTO ROSA DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: SOCIEDADE TECNICA 

EDUCACIONAL DA LAPA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014875-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIGUEL XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014875-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS MIGUEL 

XAVIER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 
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DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014877-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIGUEL XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014877-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS MIGUEL 

XAVIER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014815-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA OAB - MT26557/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte promovente alega, em síntese, 

que utiliza os serviços da promovida por meio da UC n.º 6/280717-0, 

instalada no endereço situado na Rua Batista das Neves, n.º 55, Bairro 

Centro Sul, nesta capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que, conforme contrato de 

locação (ID. 30749881), utiliza o imóvel comercial supracitado, desde o dia 

1º.5.018. Ressalta que, a despeito do seu consumo permanecer 

inalterado, desde o ano de 2019, a empresa reclamada passou a 

encaminhar cobranças acima da média mensal registrada anteriormente, 

quais sejam, relativas aos meses de setembro/019 (R$ 607,65 – 

seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento no 

dia 23.10.019; outubro/019 (R$ 669,80 – seiscentos e sessenta e nove 

reais e oitenta centavos), vencida em 23.11.019; novembro/019 (R$ 

619,69 – seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), 

vencimento em 23.12.019; dezembro/019 (R$ 706,75 – setecentos e seis 

reais e setenta e cinco centavos), vencida no dia 23.01.020; janeiro/020 

(R$ 408,36 – quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos), com 

vencimento em 23.02.020); fevereiro/020 (R$ 724,07 – setecentos e vinte 

e quatro reais e sete centavos), vencida em 23.3.020; e, março/020 (R$ 

665,67 – seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete 

centavos), com vencimento no dia 23.4.020). Aduz, a parte autora, que, 

apesar de discordar das faturas supracitadas, efetuou o pagamento das 

05 (cinco) primeiras, contudo, em razão de dificuldades financeiras, não 

quitou os boletos de fevereiro/020 e março/020, por esse motivo, teme a 

interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Esclarece, 

ainda, que, realizou diversas reclamações administrativas, conforme 

protocolos de atendimento n.º 61615373, 62264227 e 63057448, inclusive 

no PROCON (n.º 51.001.001.20-0001420). Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) 1. seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, como institui 

o art.300 do NCPC, para: 1.1) Imediatamente seja SUSPENSA A 

COBRANÇA das faturas de FEV/2020 de R$ 724,07 e MAR/2020 de R$ 

607,65, autorizando o deposito em juízo no valor de R$ R$364,79, 

correspondente a média de consumo de 358,5 kwh. 1.2) A obrigação de 

fazer para REGULARIZAR A LEITURA do consumo de energia e o 

faturamento dentro do consumo regular da UC nº6/280717-0; 1.3) A 

SUSPENSÃO do corte no fornecimento de ENERGIA da matricula 

consumidora de nº6/280717-0 no imóvel localizado na Rua Batista das 

Neves, 55, Centro Sul – Cuiabá-MT CEP 78005-190, pela cobrança das 

faturas questionadas. (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, a relevância dos fundamentos da demanda reside nas 

argumentações da parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos 

documentos acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas 

afirmações, o que evidencia, nesta análise singela e diante do silêncio da 

parte promovida, a existência de alguma irregularidade e necessidade de 

revisão. Justificado, também, o receio da ineficácia do provimento final, 

visto que a parte requerente pode ter o seu fornecimento de energia 

interrompido e não restabelecido, a qualquer momento, diante do não 

pagamento das faturas apresentadas pela promovida, cujo adimplemento, 

ainda, não foi efetuado. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Dessa forma, conjecturável a existência de 

alguma irregularidade e, consequentemente, há probabilidade do direito na 

medida pretendida, pelo menos por ora. Além disso, as declarações da 

parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz 

anotar que a parte reclamante, ante o não pagamento das faturas sub 

iudice, dantes especificadas, possivelmente terá o seu fornecimento de 

energia elétrica interrompido e suspenso, motivo do patente perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

público essencial. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para 

suspender a cobrança dos débitos questionados na presente demanda, 

bem como abster de interromper o fornecimento de energia elétrica, não 

trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais determinações não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em 

parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada: SUSPENDA as cobranças dos débitos ora 

discutidos, em razão dos boletos questionados nesta demanda, relativos 

aos meses de fevereiro/020 e março/020, conforme relatado nos autos, 

até o encerramento desta ação ou ulteriores deliberações; ABSTENHA-SE 

de interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 6/280717-0, instalada 

no endereço situado na Rua Batista das Neves, n.º 55, Bairro Centro Sul, 

nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do não pagamento das faturas 

contestadas, como dantes narrado, igualmente até o seu desfecho. E, 

acaso já tenha sido efetivado o corte, que RESTABELEÇA o serviço, no 

prazo máximo de 12 (doze) horas. Ressalta-se, para aclarar a situação e 

dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, 

apenas, no tocante à dívida polemizada na presente lide, supracitada. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao requerimento liminar 

para “REGULARIZAR A LEITURA do consumo de energia e o faturamento 

dentro do consumo regular da UC nº6/280717-0”, não obstante a aparente 

relevância do fundamento invocado, observo ser prudente o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória para essa análise, que 

possibilitará a formação de um juízo seguro de probabilidade sobre o 
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alegado, ocasionando o convencimento da verossimilhança do pedido, 

razão do deferimento parcial. Outrossim, a título de caução (art. 300, § 1º, 

do CPC), a parte promovente, deverá, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, consignar, em juízo, a importância de R$ 634,32 (seiscentos e trinta 

e quatro reais e trinta e dois centavos), valor esse correspondente às 

faturas de energia relativas aos meses de fevereiro/020 e março/020, 

sendo considerado, para o cálculo, a média dos três últimos meses não 

debatidos nos autos (junho/019, julho/019 e agosto/019), qual seja, R$ 

317,16 (trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos), estando os 

efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito, motivo, 

também, do parcial deferimento. Por fim, antevendo a relação de consumo 

entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse 

encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014762-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON DE OLIVEIRA LARREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por HELITO DE OLIVEIRA LARREIA 

em face de BANCO BRADESCO S.A. A parte promovente alega, em 

síntese, irregularidade quanto ao débito apontado em seu nome, pela 

empresa reclamada, nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao 

contrato n.º 002954091000077CT, no valor de R$ 521,51 (quinhentos e 

vinte e um reais e cinquenta e um centavos), disponibilizado no dia 

28.6.019. Esclarece que, foi surpreendida com a mencionada restrição ao 

tentar efetuar uma compra. Narra, a parte autora, que “procurou o 

SERASA e SPC, para verificação do débito, quando realmente tomou 

ciência de que seu nome estaria inscrito junto ao SERASA E SPC com a 

emissão da certidão de inscrições”. Aduz, ainda, que realizou diversas 

reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

a) a concessão da Antecipação da Tutela, para determinar ao requerido 

que faça a exclusão no nome do requerente do Banco de Proteção ao 

Crédito SPC e SERASA, referente ao débito em discussão, a fim de evitar 

agravamento dos danos causados ao requerente, que já padece de sério 

abalo moral e creditício, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da decisão 

judicial, nos termo do artigo 461, §4° do Código de Processo Civil; (...)” É o 

que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º, da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência da dívida somente pode ser feita 

pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que 

autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de 

difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, 

pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica 

impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, a 

medida pleiteada, qual seja, para excluir o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo à parte 

reclamada, visto que tal determinação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos empresa requerida, situação em que não se aplica o óbice do § 

3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência 

antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta demanda ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017674-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERVACIO FERNANDES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017674-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERVACIO FERNANDES DE MELO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 

28956549) padece de omissão, obscuridade, bem como rechaça a 

condenação sofrida no concernente aos danos morais. Desta feita, passo 

a análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 

28956549), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 673 de 900



argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 28956549) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010895-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010895-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte embargante 

alega que a sentença (ID. 27206384) padece de omissão, obscuridade, 

bem como rechaça a condenação sofrida no concernente aos danos 

morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. Conheço dos 

embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os embargos. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença (ID. 27206384), pretende, pela via dos aclaratórios, 

rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar 

no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e, também, das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa 

forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos 

legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a 

causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o 

seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os 

embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na 

decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos 

de declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 27206384) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011937-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011937-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 

27399294) padece de omissão, obscuridade, bem como rechaça a 

condenação sofrida no concernente aos danos morais. Desta feita, passo 

a análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 

27399294), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 
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jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 27399294) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Por derradeiro, abstenho-me, por ora, de 

condenar a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, 

do CPC, sem prejuízo de nova apreciação no caso de ingresso de 

recursos temerários ou em recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019106-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019106-81.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ADAVILSON DA SILVA MELO Polo Passivo: SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA (COMPER) PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares específicas a 

serem enfrentadas. Embora o Réu questione o CPF mencionado no cupom 

fiscal apresentado pelo Autor, não suscita, de maneira específica, a 

ilegitimidade passiva. Da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, como a própria audiência de instrução, para o convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. OPINO, 

portanto, por indeferir o pedido formulado pelo Autor, à Mov. 29311088, no 

que diz respeito à audiência de instrução, posto que desnecessária à 

formação do convencimento motivado artigo 371 do CPC/15. DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, pois configurada a 

relação de consumo, razão pela qual deve ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor do Autor, OPINO por 

deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Deve-se deixar 

claro que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “a inversão do 

ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da 

produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. 

Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação indenizatória por danos 

materiais e morais ajuizada pelo Autor, em face ao estabelecimento Réu, 

sob a alegação de que teve o seu veículo violado, enquanto estacionado 

nas dependências do Réu, com subtração de alguns bens, como aparelho 

notebook, mochila e perfume. Pleiteia pelo ressarcimento dos danos. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28824796), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Defesa 

apresentada à Mov. 29098284, sustentando a ausência de falha na 

prestação de serviço. Impugnação apresentada à Mov. 29311088, 

reiterando os pedidos iniciais. Para a responsabilização civil do Réu, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo de causalidade dentre eles. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que teve bens 

furtados de seu veículo, enquanto usufruía do estacionamento do Réu. 

Apesar da Autora ter elaborado o Boletim de Ocorrência nº 2019.298995 

(Mov. 26697212), nele consta que, enquanto realizava compras no 

estabelecimento, teve alguns bens furtados. Observo, inclusive, que neste 

processo o Autor pleiteia pelo ressarcimento de bens que sequer foram 

individualizados no boletim de ocorrência, como, por exemplo, o perfume 

no valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos). 

Da análise dos autos, verifico que o Autor não os instruiu com elementos 

suficientes para se presumir ou delinear que a culpa pelo aludido furto 

tenha sido atribuída ao Réu. Atenta-se ao fato que o próprio autor, ao 

elaborar o Boletim de Ocorrência informa ter deixado, no interior do 

veículo, os pertences furtados, o que representa sua negligência. Assim, 

tem-se que o estabelecimento Réu cumpriu com o seu dever de zelo, ao 

propiciar o estacionamento do veículo, enquanto o Autor usufruía do local, 

seja para compras, seja para uso da lotérica instalada em seu interior. O 

Autor, por sua vez, ao deixar pertences pessoais, como mochila e 

notebook, no interior do veículo, assumiu o risco de tê-los usurpados. 

Chamo a atenção para o fato que, consoante comprovado pelo Réu, o 

cupom de Mov. 26697232, sequer mencionou o CPF do Autor, mas de 

pessoa diversa que também ingressou com demanda em desfavor do Réu. 

Neste caso, não se pode negar que a flagrante negligência do consumidor 

no dever de guarda dos seus objetos pessoais, deu azo para a 

ocorrência da situação aduzida na inicial, posto que atrai malfeitores, o 

que afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços 

prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: FURTO DE BOLSA 

EM SUPERMERCADO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - NÃO 

COMPROVADA CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA. (PRADO, Betiza 

Marques Soria. Recurso inominado n. 1000040-11.2015.8.26.0431. J. em 

30 Jun. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Maio 2018.) 

RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE BOLSA EM ESTABELECIMENTO – 

DEVER DE VIGILÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Furto de bolsa nas 

dependências de restaurante. Recorrida que mesmo considerada 

consumidora e da responsabilidade objetiva da recorrente, contudo, é 

insuficiente para gerar sua responsabilização pelo ocorrido. Dever da 

vítima de manter os próprios pertences junto a si e sob estrita vigilância. 

Rompimento do nexo de causalidade entre qualquer conduta ou omissão 

da ré e o evento danoso. Inteligência do artigo 14, § 3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor. Jurisprudência remansosa do Tribunal de Justiça 

de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. 

Sentença reformada. Recurso provido. (CARVALHO, Rodrigo de Castro. 

Recurso inominado n. 0000850-60.2019.8.26.0011. J. em 27 Set. 2019. 

Disp. em www.t jsp. jus.br.  Acesso em 19 Nov. 2019.) 

RESPONSABILIDADE CIVIL – Subtração de vários objetos do interior de 

automóvel estacionado no estabelecimento da ré. Dever de segurança do 

veículo que não se estende aos objetos pessoais dos clientes deixados 

dentro dele. Ausência da verossimilhança das alegações da autora. 

Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (REIS, Ana Paula 

de Oliveira. Recurso inominado n. 1032842-20.2017.8.26.0002. J. em 31 
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Ago. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Nov. 2019.) 

Responsabilidade Civil. Relação de Consumo. Furto de bens dentro do 

veículo parado no estacionamento da recorrente. Responsabilidade 

limitada. Dever de guarda sobre o veículo, não sobre todos os bens em 

seu interior. Produtos de alto valor e de fácil transporte que poderiam ter 

sido levados com o autor. Inexistência de nexo causal. Negado provimento 

ao recurso. (LISBOA, Carlos Henrique Andre. Recurso inominado n. 

1001869-40.2017.8.26.0016. J. em 06 Mar 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 16 Mar. 2020.) Ora, embora os 

estabelecimentos comerciais estejam obrigados a manter condições 

mínimas de segurança, tal dever possui certos limites. Os bens furtados 

(mochila e notebook) são objetos pessoais e, evidentemente, o 

estabelecimento não pode sobre eles exercer controle total. Em verdade, 

foi o Autor quem se descuidou do dever de guarda e vigilância de seus 

próprios pertences, deixando-os dentro do veículo. Sob esse contexto, 

entendo que os fatos se deram por culpa exclusiva do consumidor, o que 

exclui a responsabilidade civil do Réu, nos termos do artigo 14, §3º, II do 

CDC, razão pela qual OPINO pela improcedência do pedido do Autor 

quanto ao reconhecimento de danos morais e materiais. Isso posto, após a 

análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por 

indeferir o pedido formulado pelo Autor, à Mov. 29311088, no que diz 

respeito à designação de audiência de instrução, posto que 

desnecessária à formação do convencimento motivado artigo 371 do 

CPC/15. 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, com a inversão do ônus da prova, 

consoante artigo 6º, VIII. 3. Ausentes os requisitos basilares da 

responsabilidade civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos do Autor 

quanto à reparação de danos morais e materiais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15. 4. Por fim, OPINO por indeferir o pedido formulado pelo 

Réu, à defesa, no que diz respeito à condenação do Autor em litigância de 

má fé, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1018572-40.2019.811.0001 Autora: MARIA 

DE LOURDES FERREIRA BATISTA Reclamado: BANCO SANTANDER 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao 

arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da 

causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da 

distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em 

R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares específicas suscitadas pela 

Ré. NO MÉRITO, analisando a questão discutida nos autos, verifico que 

não há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, 

uma vez que o débito negativado deveria ser demonstrado mediante a 

simples juntada da respectiva fatura, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

Em síntese, a Autora reconhece-se como consumidora do Réu, posto que 

se qualifica, nos termos do artigo 2º do CDC, como destinatária final de 

seus serviços, mas alega desconhecer o valor específico, que subsidiou 

a negativação de seu nome, no montante de R$ 1.089,12 (um mil e oitenta 

e nove reais e doze centavos). Pleiteia, assim, pela declaração de 

inexistência do débito, com a baixa da negativação e indenização por 

danos morais. Oportunizada a conciliação (Mov. 28630009), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 28537447), a Ré questiona a ausência de 

reclamação prévia pela Autora, e assevera a ausência de prova mínima de 

que seu crédito havia sido recusado, em decorrência da negativação. 

Sustenta a regularidade da contratação do cartão, e pleiteia pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A Ré colaciona a defesa um áudio, à 

Mov. 28537458, na qual comprova a contratação do cartão de crédito. A 

Autora não apresentou a impugnação, embora ciente do seu prazo e 

importância, posto que presente na audiência de conciliação, na qual 

foram estabelecidos os prazos para defesa e impugnação. Ademais, 

entendo que, neste caso específico, a não apresentação da peça não 

influencia diretamente no julgamento, sequer traz prejuízo às partes. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por se deferir, nesta oportunidade, em favor da Autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, principalmente considerando que o 

Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO O ponto controvertido da contenda 

encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. Importante consignar 

que a relação jurídica propriamente dita, entre as partes, não foi negada 

pela Autora à inicial, tanto que se qualifica como consumidora, nos termos 

do artigo 2º do CDC. E, da análise dos fatos, quanto ao débito 

propriamente dito, objeto da negativação, o mesmo não foi comprovado à 

defesa. O Réu bastou-se em comprovar a existência do vínculo contratual, 

que sequer havia sido negado à inicial, mas não apresentou qualquer 

documento que comprovasse a legitimidade da negativação questionada. 

Dessa feita, não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo 

Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Isso porque o Réu não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, o débito 

específico que subsidiou a negativação, pois não apresentou a respectiva 

fatura. O áudio de Mov. 28537458, comprova a proposta de fornecimento 

do cartão de crédito, mas não o débito específico que gerou a 

negativação. Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se alegações 

que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, 

sequer legitima a negativação flagrantemente indevida. Concretiza-se, 

portanto, a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Ora, caberia ao Réu 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na ipeça inicial. E, entendo presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 
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que, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

configurado. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na 

prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o 

nome da Autora, por débito cuja origem não logrou êxito em demonstrar, 

razão pela qual OPINO declarar a inexistência do débito específico ora 

discutido, no valor de R$ 1.089,12 (um mil e oitenta e nove reais e doze 

centavos). OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinara que o Réu exclua o 

nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido (R$ 1.089,12 - Contrato nº MP 709766011703020066 - 

Inclusão em 14/10/2019), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 1.089,12 (um mil e 

oitenta e nove reais e doze centavos), caso a Ré não o faça. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação 

do serviço, e causa danos de ordem moral à Autora, posto que expõe o 

seu nome de maneira indevida. Em casos semelhantes, já se posicionou a 

jurisprudência pátria: Direito do Consumidor. Elektro. Negativação indevida. 

Inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. 

Dano moral configurado. Caberia à ré comprovar a legitimidade do débito, 

ônus do qual se desincumbiu. Recorrente que não juntou aos autos 

documentos que comprovassem a origem do débito. Correta a declaração 

de inexigibilidade do débito. Responsabilidade objetiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. Inexistência de documentos hábeis a comprovar que a 

dívida existisse. Ato ilícito caracterizado. A inclusão ou manutenção 

equivocada do nome da pessoa configura o dano moral "in re ipsa". 

Indenização arbitrada corretamente, conforme aplicação aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. 

Recurso a que se nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos". (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Ressalto que, 

apesar da manifestação do Réu, no sentido de suposta ausência de prova 

mínima quanto à recusa de crédito, em decorrência da negativação, 

entendo que, independente da aludida recusa, a negativação, por si só, já 

é suficiente para gerar o dano, pois tolhe, de maneira indevida, o seu 

direito ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a 

impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Nesses 

moldes, tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome da Autora, sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar 

a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sob esse contexto, ante todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), com determinação 

à r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação 

junto ao sistema PJE. 2. Sem preliminares específicas suscitadas pelo Réu, 

NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO declarar a inexistência do débito 

específico ora discutido, no valor de R$ 1.089,12 (um mil e oitenta e nove 

reais e doze centavos). 4. OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar 

que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido (R$ 1.089,12 – Contrato nº MP 

709766011703020066 – Inclusão 14/10/2019), no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

1.089,12 (um mil e oitenta e nove reais e doze centavos), caso a Ré não o 

faça. 7. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela 

Autora, e por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$10.000,00 (dez mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (14/10/2019 – Mov. 26561657) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente, pelo Douto Magistrado. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto d e sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006817-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006817-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA REVELIA DA PARTE RÉ 

Verifica-se que a parte ré foi devidamente citada e compareceu à 

audiência de Mov. 25278177, quando saiu intimada para apresentar 

contestação no prazo de cinco dias, sendo que a defesa não foi 

apresentada. Assim, OPINO por DECRETAR A REVELIA do réu, com fulcro 

no art. 344 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 

dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 25278177), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 
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de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriundas da empresa Ré, nos valores de R$ 249,16 e R$ 

228,84, cuja origem aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. 

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte Ré não 

apresentou defesa e também não trouxe qualquer documentação que 

evidenciasse o vínculo e a débito negativado. Consequentemente, entendo 

que a parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II 

do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato específico que 

subsidiou a negativação, principalmente quando a parte Autora negou a 

existência de vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré não demonstrou 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte 

Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a 

existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a 

versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 249,16 

e R$ 228,84, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00( 

dois mil reais) OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados 

são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem 

médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. 

Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da 

parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver 

seu nome exposto à negativações infundadas, demonstrando a clara 

negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a 

jurisprudência: Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano 

moral – Ônus do fornecedor do serviço de comprovar a existência da 

relação jurídica – Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida 

do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

– Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias 

do caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Ademais, há que 

se ressaltar que a parte autora possui débitos posteriores, conforme se 

denota pelo extrato com a inicial. Assim sendo, a existência de inscrição 

posterior também deve sopesar no momento da fixação do dano moral. 

Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- 

RP Origem:Juizado Especial Cível de Campo VerdeRecorrente(s):BANCO 

BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. 

Patrícia Ceni Data do Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 

(duzentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECLAMADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) QUE NÃO MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.De análise aos autos, tenho que não restou incontroversa a 

relação jurídica entre as partes, uma vez que a parte Reclamada não 

colacionou aos autos nenhum documento que comprove a relação jurídica 

entre as partes.Assim, não havendo qualquer comprovação da relação 

jurídica, bem como a legitimidade da negativação em nome do consumidor, 

há de ser reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos 

morais devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por DECRETAR A 

REVELIA do réu, com fulcro no art. 344 do CPC. 2. OPINO por reconhecer 

a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora. 3. OPINO pela procedência parcial dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha 

na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 249,16 e R$ 228,84, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por determinar que a ré exclua o 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos 

débitos aqui discutidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00. (dois mil reais) 5. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 

6. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (01/12/2018) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA ANDRADE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002663-55.2019.8.11.0001 

Autora: GISELE APARECIDA ANDRADE ALBUQUERQUE Ré: AZUL LINHAS 

AÉREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente 

feito versou acerca de Ação Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora, em desfavor da Ré. Após o trâmite processual, houve a prolação 

do projeto de sentença, pela r. juíza leiga (Mov. 14.1), no qual OPINOU-SE 

pelo reconhecimento dos danos morais sofridos, com fixação de 

indenização à Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O aludido 

projeto foi homologado pela Douta Magistrada. Transcorrido o prazo 

recursal, tendo prosseguido o feito, à Mov. 28484867, a Autora pleiteou 

pela intimação da Ré, para o pagamento voluntário da condenação, no 

valor de R$ 5.394,50 (cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta centavos). À Mov. 28963415, a Ré comprova o pagamento do 

valor de R$ 5.342,75 (cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e 

setenta e cinco centavos), e pleiteia pela extinção da execução. A Autora, 

por sua vez, através de seu patrono, à Mov. 29533161, manifesta 

concordância com o valor, e pleiteia pela expedição de alvará, em seu 

próprio nome, com a indicação dos dados bancários. Dessa feita, OPINO 

pela expedição de alvará, em nome da Autora, em observância aos dados 

fornecidos à Mov. 29533161. Considerando que o feito já estava na fase 

de execução, OPINO por reconhecer que a obrigação foi devidamente 

satisfeita, para extinguir o processo, nos termos do artigo 924, II do 

CPC/15. Com a expedição do documento acima discriminado, nada sendo 

requerido, OPINO pelo arquivamento do presente feito. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAINE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1001393-59.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: EDIVAINE ALVES DO NASCIMENTO Polo Passivo: ENERGIA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. Ressalta-se que a gratuidade da justiça não abrange 

eventual condenação em litigância de má fé, nos termos do artigo 98, §2º 

do CPC/15. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, e, uma vez indicada a quantificação do dano moral perseguido, 

o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado à título de 

danos morais (R$ 20.780,00), e o valor cuja inexistência a Autora almeja 

declarar (R$ 22,81) OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 

20.802,81,00 (vinte mil e oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos). 

DO PLEITO PELA INÉPCIA A Ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, 

questionando a idoneidade do extrato apresentado pela Autora. O artigo 

330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando 

for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas 

não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que o extrato de 

negativação foi emitido pelo SCPC, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituí-lo. DA INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO Observo que a Ré 

questiona, ainda, a idoneidade do comprovante de endereço apresentado 

pela autora, o qual não estaria em seu nome. No entanto, observo que a 

Autora firmou procuração indicando o aludido endereço como seu, razão 

pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins processuais. DA 

SUPOSTA PRESCRIÇÃO A Ré pleiteou, ainda, pelo reconhecimento de 

eventual prescrição aos autos, pois a negativação é datada de 2016. No 

entanto, ressalta-se que a Autora demonstrou ter tomado ciência da 

negativação, do seu direito violado, apenas na oportunidade do ingresso 

da presente demanda, razão pela qual OPINO por afastar a prescrição. E, 

observa-se que não se trata de fato passado, mas sim de circunstância 

atual, pois o extrato da negativação foi emitido em 14/01/2020, e a 

negativação ainda persistia. DA SUPOSTA PERÍCIA À Impugnação (Mov. 

30397873), a Autora pleiteia pela realização de perícia grafotécnica na 

assinatura aposta no Termo de Confissão de Dívida de Mov. 30082114, o 

que afastaria a competência dos juizados especiais. Entendo que tal 

providência não se faz necessária para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual OPINO por indeferir o 

pedido de perícia, e, consequentemente, reconhecer a competência deste 

juízo para o deslinde processual. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Superadas essas nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, inclusive audiência de instrução, para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. OPINO, portanto, por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, em audiência de conciliação, e em defesa, pela 

designação de audiência de instrução. (Mov. 29812373 e 30082108) DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão, em favor da Autora, OPINO por deferir, nos termos 

do artigo 6º, VIII. Importa consignar que “a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção mínima 

dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Em síntese, a Autora alega desconhecer a origem do 

débito no valor de R$ 22,81 (vinte e dois reais e oitenta e um centavos), 

que subsidiou a negativação de seu nome junto ao SERASA/SPC. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 29812373), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Contestação 

apresentada à Mov. 30082108, na qual a Ré classifica os fatos como 

exercício regular de direito, o que afastaria a condenação em danos 

morais. Pleiteia pela improcedência dos pedidos, com a condenação da 

Autora em litigância de má fé. Apresenta um termo de Confissão de dívida 

assinada pela Autora. (Mov. 30082114.) Impugnação apresentada à Mov. 

30397873, suscitando a necessidade de perícia grafotécnica na 

assinatura aposta no Termo de Confissão de Dívida, o que já foi indeferido 

anteriormente. Pois bem. Para que a Ré venha a ser responsabilizada 

civilmente, é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. Da análise dos fatos, tenho 

que a Ré, em contestação (Mov. 30082108), logrou êxito em demonstrar a 
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legitimidade da cobrança por meio de extrato aonde consta a inadimplência 

no valor negativado, o que indica a existência da obrigação de pagar, que 

atinge a esfera jurídica da Autora, que, assim, se torna responsável pela 

Unidade Consumidora nº 329125-9. A Ré apresentou o cadastro da 

Unidade Consumidora da Autora, com o histórico de consumo e de 

débitos. E, ainda, Termo de Confissão de Dívida, assinado pela Autora em 

12/09/2015 (Mov. 30082114), findando com qualquer dúvida acerca de 

vínculo contratual entre as partes. Em casos semelhantes, aduz a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÍVIDA E REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOS 

AUTOS QUE RETIRA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS 

E EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR DÉBITO 

EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71006963631. J. em 27 

Jul. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 30 Out. 2017.) Dessa 

feita, neste caso específico, tenho que a Ré demonstrou que a cobrança 

do valor negativado faz parte do seu exercício regular de direito, não 

constituindo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I do Código Civil, pois, 

somente cobra pelo serviço efetivamente prestado. Logo, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as premissas 

dos autos nos levam a reconhecer que a existência do débito restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou na 

inscrição negativa, razão pela qual OPINO por indeferir os pedidos quanto 

ao declaração de inexistência de débito, baixa da negativação e 

indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E, importa-nos 

observar que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora tenta 

indicar a inexistência de débito incontroverso, tornando-se a condenação 

em litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo 

artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento 

parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do 

pedido contraposto, deve-se levar em conta o valor aqui discutido, qual 

seja, R$ 22,81 (vinte e dois reais e oitenta e um centavos). Isso posto, 

após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ R$ 

20.802,81,00 (vinte mil e oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos), 

com determinação à r. Secretaria para que proceda à devida retificação 

junto ao Sistema PJE. 2. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pela 

Ré, quanto à idoneidade do extrato de negativação, inépcia da inicial, e 

incompetência territorial, em razão do comprovante de residência 

apresentado pela Autora. 3. OPINO por afastar a prescrição nestes autos. 

4. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. No entanto, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, quanto declaração de 

inexistência do débito, baixa da negativação, bem como da indenização 

dos danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 6. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor retificado da causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. 7. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. 8. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para CONDENAR a Autora a pagar à Ré o valor de R$ 

22,81 (vinte e dois reais e oitenta e um centavos). Sob o aludido valor 

deve ser acrescido juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação 

(28/01/2020 – Mov. 28462263), e corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento do débito (28/09/2015 – Mov. 30082112), com fulcro 

no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016593-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SENDESKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016593-43.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LUCAS SENDESKI DOS SANTOS Polo Passivo: ENERGISA S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS Antes de adentrar ao mérito da presente demanda, 

observo que a Ré, em defesa (Mov. 28579507), pleiteou pela extinção do 

feito, ante a suposta necessidade de se realizar perícia na unidade 

consumidora do Autor, o que afastaria a competência dos juizados. Neste 

caso específico, entendo que a realização da perícia não é imprescindível 

para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, 

razão pela qual OPINO por afastar a aludida preliminar. DO MÉRITO DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “a 

inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o 

autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, 

Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA PERTINÊNCIA DO 

DÉBITO QUESTIONADO Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, proposta 

pelo Autor em desfavor da Ré. Em síntese, o Autor assevera que, após ter 

se tornado usuário da Unidade Consumidora nº 6/2769062-7, passou a 

receber faturas com valores que considera indevidos. Demonstra 

reclamações administrativas junto à Ré, que culminaram na redução de 

algumas das faturas. Pleiteia, assim, a concessão de tutela antecipada 

para fins de suspensão da exigibilidade da fatura, abstenção de corte e 

de negativação, declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização por danos morais. À Mov. 26116647, pela Douta Magistrada, 

foi deferida a tutela antecipada, para que a Ré suspendesse a cobrança, 

abstivesse de interromper a energia, e de negativar o nome do Autor, 

especificamente em razão da fatura do mês de Outubro/2019, no valor de 

R$ 1.411,46 (um mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e seis 

centavos). Oportunizada a conciliação (Mov. 28235497), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 28579507), a Ré sustenta a tese de que as 

faturas foram emitidas após a realização de leitura, com variação normal. 

Pleiteia, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação 

apresentada à Mov. 28896908, na qual ressalta a responsabilidade 

objetiva da Ré. O cerne principal da demanda é averiguar se, de fato, 

houve cobrança de valor discrepante da média de consumo, na fatura 

referente ao mês de Outubro/2019, e se, essa cobrança específica, teria 

gerado danos à esfera moral do Autor. Pois bem. Para melhor analisar as 

cobranças perpetradas pela Ré, entendo pertinente a elaboração de uma 

tabela com os valores até então cobrados, consoante se extrai da Mov. 

260820002. Senão vejamos: Mês de referência Consumo Valor cobrado 

Setembro/2019 732 kw/h 746,50 Outubro/2019 1.417 kw/h 1.411,46 

Novembro/2019 1.528 kw/h 1.555,39 Dezembro/2019 1.693 kw/h 1.694,95 

Observo que as faturas anteriores não podem servir de base para fins de 

histórico de consumo do Autor, posto que o mesmo reconhece que 

somente tornou-se usuário da unidade consumidora em Agosto/2019, mês 

em que lhe foi cobrado valor mínimo. Da análise dessas faturas, 

informadas tanto pela inicial, quanto pela defesa, entendo que não houve 

cobrança abusiva ou excessiva, que pudesse justificar eventual revisão 
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da fatura, declaração de inexistência de débito, sequer subsidiar supostos 

danos morais. Há, no entanto, mero aumento gradual de consumo, desde 

que passou a ocupar o imóvel aonde a unidade consumidora está 

instalada. Saliento, inclusive, que as faturas posteriores mencionam 

valores ainda maiores do que o apontado na fatura do mês de 

Outubro/2018, e que não foram questionados pelo Autor neste processo. 

Por essas razões, OPINO por indeferir o pedido pela revisão da fatura 

relativa ao mês de Outubro/2018. E, no que tange aos danos morais, para 

a responsabilização civil propriamente dita, é imprescindível a presença de 

três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre 

eles. Neste caso específico, não vislumbro qualquer ilicitude perpetrada 

pela Ré, que pudesse atingir à intimidade do Autor, mas, tão somente, 

exercício regular do direito de cobrança, nos termos do artigo 188, I do 

C.C. É exatamente nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

Recurso Inominado – Prestação de Serviços - Fornecimento de energia 

elétrica – Pretensão de revisão das contas de consumo – Alegação de 

contas superiores à média de consumo mensal – Não comprovação – 

Autora deixou de provar fato constitutivo do direito alegado- NEGADO 

PROVIMENTO. (ANDERSON, Jane Rute Nalini. Recurso inominado n. 

0004325-29.2016.8.26.0108. J. em 31 Jan. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Jul. 2019.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

Improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não caracteriza 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a prova 

documental for suficiente para a formação da convicção do Juízo. 

Variação de consumo de energia que não se revela desproporcional e 

anormal na espécie. Aumento no consumo que pode ter decorrido de 

fatores diversos, não havendo indícios de que decorreu de má prestação 

de serviços pela requerida. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos nos termos do art. 252, do Regimento Interno, do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

DA AUTORA. (FRANCESCHET, Júlio César. Recurso inominado n. 

0006027-63.2015.8.26.0619. J. em 29 Mar. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Mar. 2020.) Consequentemente, pelo 

conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão 

pela qual OPINO pela improcedência dos pedidos quanto à indenização 

pelo dano moral. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática e probatória trazidas por ambas as partes: 

1. OPINO por afastar a preliminar de incompetência dos juizados especiais, 

suscitadas pela Ré, à defesa (Mov. 28579507). 2. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, consoante artigos 2º e 

3º do CDC, e por ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da 

Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. No entanto, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, 

quanto à suspensão da exigibilidade de faturas, abster de corte e de 

negativação, declaração de inexistência de débito a novo faturamento, 

bem como indenização por danos morais. 4. Consequentemente, OPINO 

por revogar a r. tutela antecipada, concedida pela Douta Magistrada, à 

Mov. 26116647. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014784-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHENAN VICENTE MONTEIRO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014784-18.2019.811.0001 Polo 

Ativo: RHENAN VICENTE MONTEIRO LEÃO Polo Passivo: BOA VISTA 

SERVIÇOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA 

O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica 

por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o 

valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 

c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais 

(R$ 10.000,00), e os valores das inscrições cuja inexistência o Autor 

pretende declarar, consoante tabela discriminada mais adiante. (R$ 

8.042,11) OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 18.042,11 

(dezoito mil e quarenta e dois reais e onze centavos). DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Sabe-se que a legitimidade ad causam é bilateral, 

"pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não 

de outro" (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria 

geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia. 

Juspodium, 2010, p. 204). A Ré suscita ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da presente demanda, uma vez que apenas notificaria as 

partes, após receber as informações dos credores, no caso, Editora e 

Distribuidora Educacional. No entanto, aqui discute-se não só a legalidade 

da inscrição, como, também, a existência ou não da notificação prévia, 

atribuição que lhe compete, consoante súmula 359 do STJ. OPINO, 

portanto, por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar. NO MÉRITO, 

da análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos 

Morais em Decorrência de Ato Ilícito, na qual o Autor questiona a suposta 

ausência de notificação prévia, pela Ré, antes de proceder às 

negativações indevidas de seu nome. Pleiteia, assim, pela declaração de 

ilegalidade das inscrições mantidas sem a notificação prévia, com as 

respectivas exclusões, bem como ser indenizado pelo dano moral que 

alega ter sofrido. Oportunizada a conciliação (Mov. 30171208), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive no que diz respeito ao ônus da prova, cuja 

inversão, em favor do consumidor, OPINO por deferir, nesta oportunidade, 

em adequação ao artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Não obstante a inversão do 

ônus probatório, o Autor traz como comprovante de negativação, um 

extrato no qual constam as negativações que aduz não ter sido notificado 

anteriormente. São elas: Data da ocorrência Informante Valor 17/01/2018 

Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 978,13 17/01/2018 Editora e 

Distribuidora Educacional S/A R$ 3,52 17/01/2018 Editora e Distribuidora 

Educacional S/A R$ 10,41 17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional 

S/A R$ 978,13 17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 4,46 

17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 7,47 17/01/2018 

Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 978,13 17/01/2018 Editora e 

Distribuidora Educacional S/A R$ 6,56 17/01/2018 Editora e Distribuidora 

Educacional S/A R$ 978,13 17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional 

S/A R$ 419,20 17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 

419,20 17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 419,20 

17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 978,13 17/01/2018 

Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 13,67 17/01/2018 Editora e 

Distribuidora Educacional S/A R$ 5,86 17/01/2018 Editora e Distribuidora 

Educacional S/A R$ 978,13 17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional 

S/A R$ 7,94 17/01/2018 Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 17,44 

12/06/2017 Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 419,20 10/05/2017 

Editora e Distribuidora Educacional S/A R$ 419,20 Total: 8.042,11 A Ré, 

por sua vez, em defesa tempestiva (Mov. 30297013) alega inexistência 

dos danos morais, bem como afirma ter cumprido todas as notificações, 

em um email que seria do Autor. Impugnação apresentada à Mov. 

30623579, na qual desconhece o email indicado pela Ré, à defesa. Da 
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análise dos autos, deve-se deixar bem claro que a legitimidade das 

negativações propriamente ditas, não são de responsabilidade da Ré, mas 

sim, do credor que solicitou as suas inclusões. Por essa razão, não há 

que se falar em declaração de ilegalidade das inscrições lançadas em 

nome do Autor, posto que deverão ser discutidas em processo específico, 

entre Autor e a Credora – Editora e Distribuidora Educacional Ltda. Por 

essa razão, OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor no que diz 

respeito à declaração de ilegalidade das inscrições. No que diz respeito à 

indenização, para a responsabilização civil da Ré, é imprescindível a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade dentre eles. Neste processo específico, a Súmula 359 do STJ 

é clara ao atribuir ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. No 

entanto, não há qualquer correlação direta entre a suposta ausência de 

notificação pura e simples, e a ocorrência automática do dano moral. Em 

casos semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. CHEQUE DEVOLVIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS. 

NEGATIVAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (SOARES, 

Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado. Recurso inominado n. 

1001172-92.2019.8.26.0066. J. em 28 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Mar. 2020.) RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA 

DE DANOS MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS 

NÃO GERAM DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (RODRIGUES, Milena Repizo. Recurso inominado n. 

1023966-71.2015.8.26.0576. J. em 12 Ago. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Mar. 2020.) Vislumbro que a Ré agiu, tão 

somente, em exercício regular do direito de cobrança. Consequentemente, 

OPINO por indeferir os danos morais, neste caso específico, e, por julgar 

improcedentes os pedidos iniciais. Isso posto, após a análise dos fatos e 

provas arroladas por ambas as partes: 1. OPINO em fixar o valor da causa 

em R$ 18.042,11 (dezoito mil e quarenta e dois reais e onze centavos), 

com determinação à r. Secretaria para que adote as providências 

necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por afastar a 

preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré, à defesa. (Mov. 

30297013) 3. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo 

entre Autor e Ré, nos temos do artigo 17º do CDC, e por deferir a inversão 

do ônus probatório em favor do Autor, consoante art. 6º, VIII, do CDC. 4. 

Nos termos do artigo 487, I do CPC/15, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS INICIAIS no que tange à indenização por danos morais, e 

declaração de ilegalidade das inscrições, posto que incompatíveis com 

este processo específico. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1001615-27.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO Polo Passivo: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem 

enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, considerando que os fatos são 

demonstrados mediante prova predominantemente documental, motivo pelo 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII. E, nesse sentido, entende a jurisprudência 

pátria quanto à relação de consumo existente entre as partes no 

transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, consequentemente 

deve-se incidir, também, a inversão do ônus probatório, o que desde já 

OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. Não obstante a 

inversão do ônus da prova, a jurisprudência é clara ao assegurar que “a 

inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o 

autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, 

Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais. Em síntese, a Autora narra que o seu voo G3 1716, de Brasília/DF, 

com destino à Cuiabá/MT, teria sofrido um atraso, em tese superior à 04 

(quatro) horas, e que, em razão disso teria direito à indenização por danos 

morais. Oportunizada a conciliação (Mov. 29861427), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva, a Ré reconhece a existência de um atraso, mas 

que teria sido causado por problemas no tráfego aéreo – instabilidade 

climática. Assevera, ainda, que teria adotado os esforços para realocar 

os passageiros. Impugnação apresentada à Mov. 29859674, reiterando os 

argumentos iniciais. Para que a Ré venha a ser responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário a existência de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade. O voo inicialmente contratado – G3 

1716 –, estava previsto para sair de Brasília/DF, às 21:10 do dia 

23/11/2018 (horário local), e aportar no destino, Cuiabá/MT, às 21:55 

(horário local). Na inicial, há, apenas, o bilhete eletrônico no qual consta a 

programação do voo, mas não há qualquer documento que demonstre, de 

maneira inequívoca, o horário que o voo teria aportado no destino final. No 

entanto, da defesa (Mov 29804817, p. 04), tem-se que o voo decolou, 

apenas, às 01:03 (horário local) da manhã, o que reflete um atraso 

incontroverso de, 03h57m (três horas e cinquenta e sete minutos). No 

caso, apesar do atraso em si não ser negado pela Ré, tem-se que o 

mesmo foi na proporção inferior à 04 horas. Sobre os fatos, aduz a 

Resolução 400/16 da ANAC, no seu artigo 21: Art. 21. O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução 

do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado. Sob esse contexto, 

a própria resolução regulamentadora da AGÊNCIA NACIONAL DE 

AVIAÇÃO CIVIL impõe sanções mais severas em casos de atraso 

superior a 4 horas, situação jurídica que força reconhecer que se 

apresenta previsíveis e justificados eventuais atrasos, os quais podem 

decorrer de infinitos fatores principalmente em se considerando a 

complexidade de operações da malha aérea brasileira. Em casos 

semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: DANO MORAL – TRANSPORTE 

AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO (4) HORAS – 

APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – AUSÊNCIA DE 

DEVER DE REPARAR DA COMPANHIA AÉREA. A despeito dos dissabores 

experimentados pelo autor em decorrência do atraso de quase três horas 

visando à decolagem do voo, estando o retardo dentro do limite razoável 
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de espera (4 horas), e tendo o autor sido realocado em voo diverso neste 

ínterim, não há responsabilidade civil da companhia aérea. Ademais, o 

retardo no horário do desembarque resultou em pouco mais de duas 

horas, inexistindo nos autos comprovação de prejuízo a eventos sociais 

ou profissionais relacionados ao contratempo. Ausência de provas ou 

indícios, ademais, da ocorrência de "overbooking", afigurando-se 

verossímil a argumentação de realocação por motivos de segurança como 

justificativa para o atraso. Resolução nº 400/16 da ANAC que pode ser 

utilizada como parâmetro e fixa como razoável um atraso de até quatro 

horas. Recurso não provido. (CARVALHO, Rodrigo de Castro. Recurso 

inominado n. 1008212-54.2018.8.26.0004. J. em 08 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Dez. 2018.) Dano moral. Contrato de 

prestação de serviços aéreos. Atraso de voo. Chegada ao destino final 

com apenas 04h55min de atraso. Fatos que, dadas as circunstâncias do 

caso em concreto, não extrapolam o limite do tolerado. Dano moral não 

configurado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso 

inominado improvido. (BARREA, Adriana. Recurso inominado n. 

1003036-93.2018.8.26.0457. J. em 30 Set. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso Em 26 Mar. 2020.) RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPANIA AÉREA – 

VOO INTERNACIONAL – Atraso de 03 horas durante conexão 

Roma-Guarulhos. Inexistência de dano psicológico ou estresse emocional 

grave. RECURSO IMPROCEDENTE. (ZANLUQUI, Wilson Julio. Recurso 

inominado n. 1029678-84.2015.8.26.0562. J. em 04 Nov. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Mar. 2020.) Com efeito, em que pesem as 

razões apresentadas pela Autora, entendo que não há como reconhecer 

que a mesma passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Dessa 

feita, da análise dos fatos apresentados por ambas as partes, e de todos 

os documentos arrolados ao feito, sem preliminares a serem enfrentadas, 

NO MÉRITO: 1. OPINO por deferir a retificação do polo passivo, para 

constar GOL LINHAS AÉREAS S.A., com inscrição no CNPJ nº 

07.575.651/0001-59, com a devida retificação junto ao sistema PJE, pela r. 

Secretaria. 2. OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, para deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora. 3. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido pela 

indenização por danos morais, consoante artigo 487, I do CPC/15. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para análise 

e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004409-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELO 

AUTOR Prolatado projeto de sentença (ID nº 26392132), o qual julgou 

extinto o processo sem resolução do mérito por incompetência do juizado 

ante a necessidade de produção de prova pericial, a parte autora 

apresentou Embargos de Declaração (ID 27177237), afirmando que, sendo 

da Reclamada a responsabilidade pelo sistema de medição para a 

apuração das quantidades de energia elétrica injetadas no seu sistema e 

consumidas pelas UC’s do Reclamante, não há que se falar em 

necessidade de realização de perícia, pois bastaria à Reclamada 

demonstrar os registros de medição da UC geradora e das UC’s 

beneficiárias. Também sustenta que não existe a alegada complexidade 

em função das tarifas aplicáveis, isto porque tais tarifas são previamente 

definidas e autorizadas pela ANEEL, cabendo à Reclamada apenas aplicar 

as tarifas definidas pelo órgão regulador. Pugna, assim, pela correção da 

sentença, reconhecendo-se a desnecessidade de prova pericial no caso 

em apreço e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a presente ação e o julgamento do mérito da causa. A 

parte ré, intimada, não se manifestou sobre os Embargos. Pois bem, 

analisando-se detidamente os autos, entendo que a razão acompanha a 

parte autora, ora embargante. Vejamos: Os pedidos feitos na ação são 

simples: Utilização do saldo positivo de energia elétrica produzido pela 

usina fotovoltaica de propriedade do autor em suas Unidades 

Consumidoras cadastradas como beneficiárias da referida Usina, saldo 

que o autor alega não ter sido contabilizado para abatimento do valor 

cobrado a título de consumo de energia elétrica nos meses compreendidos 

entre novembro de 2018 e junho de 2019 em suas Unidades 

Consumidoras. Efetuado o abatimento, requer a declaração de inexistência 

dos débitos cobrados entre novembro de 2018 e junho de 2019 e a 

devolução em dobro do valor cobrado nos referidos meses para aquelas 

Unidades Consumidoras cadastradas como beneficiárias. Requer, 

também, indenização por danos morais. Primeiramente, verifica-se que foi 

juntado com a inicial (ID nº 22882896) um Relatório Técnico bastante 

detalhado e elaborado por Engenheiro competente, demonstrando o 

montante de energia produzido pela Usina Fotovoltaica do Autor, bem 

como demonstrando o consumo de energia elétrica nas Unidades 

Consumidoras do autor, cadastradas como beneficiárias da produção 

excedente produzido pela Usina. Tal relatório técnico não foi impugnado 

pela parte ré, que sequer o mencionou em sede de defesa. Em que pese a 

ré ter suscitado a necessidade de realização de prova pericial, justamente 

para se apurar se houve ou não erro de faturamento, nada disse sobre o 

relatório técnico juntado pelo autor, que serviu justamente para este 

propósito. Ademais, ainda que houvesse impugnação com relação ao 

aludido relatório técnico, a reclamada, como Distribuidora de Energia 

Elétrica, com certeza possui em seu quadro de funcionários engenheiros 

capazes de produzir um contra laudo. Ainda, entendo que a reclamada 

poderia facilmente comprovar a inexistência de erro de faturamento, 

demonstrando o que, de fato, foi produzido pela Usina Fotovoltaica objeto 

da presente ação, comparando com o que foi consumido nas Unidades 

Consumidoras beneficiárias descritas na inicial, o que não foi feito. 

Portanto, OPINO por ACOLHER os Embargos de Declaração interpostos 

pela parte autora, para reconhecer a desnecessidade de produção de 

prova oral nos presentes autos, bem como a competência do Juizado 

Especial para processar e julgar a presente ação, DECLARANDO NULA a 

sentença de ID nº 26392132. Por conseguinte, fica REJEITADA a preliminar 

de incompetência do juízo arguida pela parte ré à contestação. Tendo em 

vista que o processo se encontra maduro para decisão de mérito, passo à 

analisá-lo. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos 

autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 24702320) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Na contestação, a parte ré 

pleiteia a designação de audiência de instrução e julgamento, sem informar 

o que pretendia comprovar através de provas orais, as quais, obviamente, 

são desnecessárias no caso em apreço, tendo em vista que a matéria 

fática controvertida diz respeito à produção e consumo de energia 

elétrica, o que somente pode ser comprovado através de documentos, 

como relatórios, comprovantes, laudos, entre outros. Indefere-se, assim, o 
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pedido de designação de Audiência de Instrução e Julgamento feito pela 

ré. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de 

se tratar de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência da parte consumidora e a maior aptidão 

da Ré à provar o insucesso da demanda, do que àquela demonstrar a sua 

procedência, pelo que OPINO por RATIFICAR a inversão do ônus da prova 

deferida ao autor na Decisão de ID nº 23172305 nesta oportunidade, nos 

termos art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Autora, em desfavor 

da Ré. Em suma, o autor narra que possui uma Usina Fotovoltaica em sua 

Unidade Consumidora de nº 6/395986-3 e que a produção de Energia 

Elétrica em referida Usina se destina ao abastecimento da própria Unidade 

Consumidora em que a Usina está instalada, além da UC nº 6/284528-7 

desde setembro de 2018 e da UC nº 6/355340-1 desde fevereiro de 2019. 

Sustenta que, embora a produção de energia elétrica seja suficiente para 

o abastecimento total das três Unidades Consumidoras acima informadas, 

recebeu e pagou as seguintes faturas de Energia Elétrica: - UC 

6/284528-7: novembro/2018 (R$ 1.416,56), dezembro/2018 (R$ 1.961,15), 

janeiro/2019 (R$ 2.088,69), março/2019 (R$ 417,23), abril/2019 (R$ 

1.923,62), maio/2019 (R$ 1.964,59). - UC 6/355340-1: fevereiro/2019 (R$ 

403,64), março/2019 (R$ 339,88), abril/2019 (R$ 340,68), maio/2019 (R$ 

372,93), junho/2019 (R$354,30). Requer, assim, que a reclamada proceda 

ao ajuste da contabilização das quantidades de energia elétrica geradas, 

consumidas e lançadas a crédito do Reclamante, mês a mês, desde a 

ativação do sistema de microgeração de energia elétrica na UC 6/395986- 

3, consolidando a existência de crédito de 16.211,01 kWh de energia 

elétrica até o mês de junho/2019, montante este demonstrado através de 

relatório técnico e que seria suficiente para abatimento do que foi 

consumido nas UC nº 6/284528-7 e 6/355340-1. Além disso, pugna pela 

devolução em dobro dos valores pagos pelo consumo de energia elétrica 

nas UC nº 6/284528-7 e 6/355340-1, acima elencados e indenização por 

Danos Morais. O pedido Liminar foi deferido (ID nº 23172605), no sentido 

de determinar que a ré revisasse as faturas pleiteadas, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). A ré apresentou defesa, afirmando que, em virtude da reclamação 

do autor, a concessionária requerida verificou que havia um crédito de 

3.726 kWh a ser compensado e assim começou a efetuar os descontos a 

partir da fatura de junho de 2019, pertinente à UC 6/284528-7. Além disso, 

sustenta que cumpriu a liminar, efetuando o desconto de 16.211,01 kWh, e 

o abatimento de 8.105 kWh em cada unidade beneficiária, a ser 

compensada nas faturas vincendas. No tocante às faturas dos meses de 

fevereiro a junho de 2019, relativas à UC 6/3355340-1, aduz que nada 

houve de ilegal nas cobranças levadas a efeito pela requerida, visto que a 

parte autora havia solicitado a sua inclusão como unidade beneficiária 

somente em janeiro de 2019, tendo recebido resposta da concessionária 

acusando recebimento do pedido e informando o encaminhamento para o 

setor responsável fazer a análise apenas em fevereiro, sem receber 

qualquer resposta sobre a sua efetiva inclusão. Contudo, também em 

razão da liminar deferida nestes autos, sustenta ter procedido com a 

inclusão de referida UC como beneficiária da Usina Fotovoltaica do Autor. 

Sustenta que a produção de Energia na referida Usina foi devidamente 

calculada, bem como que houve a devida compensação nas Unidades 

Consumidoras beneficiárias, não havendo qualquer irregularidade nas 

cobranças que as tornem ilegítimas. Requer, assim, a improcedência da 

ação. Diante da alegada inversão probatória, que nada mais é do que 

técnica de julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de seus 

alegações, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas se constituem 

em fatos extintivos ou modificativos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Primeiramente, com relação à inclusão da UC 6/3355340-1 como 

beneficiária da Usina Fotovoltaica do Autor, verifica-se que a ré se vale de 

sua própria torpeza, ao afirmar que o pedido de inclusão foi feito pelo 

autor em janeiro de 2019 e que este teria recebido uma resposta em 

fevereiro de 2019, a qual informava que o pedido foi encaminhado para o 

setor responsável, não tendo recebido qualquer resposta sobre a sua 

efetiva inclusão. Ora, não há qualquer justificativa plausível para que o 

pedido realizado pelo autor em janeiro de 2019 não tivesse sido analisado 

até setembro de 2019 (data da citação da ré). Neste ponto, entendo que 

razão assiste ao reclamante, visto que, com relação à UC 6/3355340-1, os 

pedidos de compensação são feitos a partir de fevereiro de 2019, ou seja, 

um mês após o pedido de inclusão de tal UC como beneficiária de seu 

sistema de produção energética. No que tange à liminar deferida, 

verifica-se que não foi cumprida. Isso porque, na decisão foi determinado 

que a ré efetuasse a revisão das faturas pleiteadas na ação e não que a 

ré incluísse o montante de 16.211,01 kWh como crédito a ser compensado 

nas faturas vincendas, como fez a demandada. Desde já, portanto, OPINO 

por deferir a aplicação da multa prevista para caso de descumprimento da 

liminar, no valor do teto previsto na Decisão de ID nº 23172605, qual seja, 

R$ 12.000,00. No que se refere ao mérito propriamente dito, não há 

controvérsia acerca do direito do reclamante em proceder com o 

abatimento do que foi consumido a título de energia elétrica nas UC 

cadastradas como beneficiárias de sua Usina Fotovoltaica com o que foi 

produzido em excesso por tal Usina. Neste ponto, o relatório técnico 

juntado pelo autor (ID 22882896), demonstra um saldo positivo de 

16.211,01 kWh produzidos, o qual não foi utilizado para abatimento do 

consumo verificado nas UC beneficiárias cadastradas pelo autor, quais 

sejam, UC nº 6/284528-7 desde setembro de 2018 e UC nº 6/355340-1 

desde fevereiro de 2019. Como já exposto em linhas anteriores, o 

Relatório Técnico juntado pelo autor não foi objeto de impugnação pela 

reclamada, pelo que este merece ser considerado como fidedigno. Além 

disso, apesar de a Ré asseverar a regularidade de sua conduta, não 

produziu qualquer prova neste sentido, não tendo juntado qualquer 

documento que demonstrasse que o montante de energia excedente 

alegado pelo autor estivesse em desacordo com a realidade, não havendo 

que se falar em comprovação de regularidade das cobranças por si 

perpetradas. Em assim sendo, de fato, o autor foi cobrado indevidamente 

pelas seguintes faturas, que deveriam ter sido objeto de abatimento pelo 

saldo energético positivo existente: - UC 6/284528-7: novembro/2018 (R$ 

1.416,56), dezembro/2018 (R$ 1.961,15), janeiro/2019 (R$ 2.088,69), 

março/2019 (R$ 417,23), abril/2019 (R$ 1.923,62), maio/2019 (R$ 

1.964,59). - UC 6/355340-1: fevereiro/2019 (R$ 403,64), março/2019 (R$ 

339,88), abril/2019 (R$ 340,68), maio/2019 (R$ 372,93), junho/2019 

(R$354,30). Logo, OPINO por JULGAR procedente o pedido de declaração 

de inexistência dos débitos acima descritos. Por conseguinte, OPINO por 

JULGAR procedente, também, o pedido de devolução do valor pago 

indevidamente, de forma dobrada, uma vez que entendo como má-fé da 

empresa requerida a não consideração do que foi efetivamente produzido 

pela Usina objeto do litígio para abatimento do que foi consumido pelas 

unidades consumidoras beneficiárias da aludida produção. Ora, é óbvio 

que a reclamada dispõe de meios para contabilizar o que está sendo 

produzido pela Usina do Autor, assim como faz para contabilizar o que foi 

consumido por todos os consumidores, aí incluído o Autor. Ainda, não há 

qualquer justificativa plausível para que a empresa ré não tenha analisado 

o pedido de inclusão da UC nº 6/355340-1 como beneficiária da referida 

Usina a partir de fevereiro de 2019, mesmo depois de oito meses após o 

protocolo do pedido, como também já exposto em linhas anteriores. Assim, 

OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido devolução do valor pago pelas 

faturas aqui discutidas, de forma dobrada. Sobre o aludido valor deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. Além disso, entendo que 

as condutas da Ré violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há 

informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método 

comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na 

prestação de serviço, que causa danos patrimoniais e compromete a 

adequada e eficaz prestação do serviço. O consumidor fica refém da 

cobrança de valores pela Ré, sem ter a segurança do que, efetivamente, 

vem pagando e se os valores cobrados estariam refletindo exatamente o 

que foi consumido, pois não há informações claras prestadas pela ré no 

que tange à produção de energia elétrica pelo autor, mas tão somente pelo 

que este consumiu. Frise-se que a responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 
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exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço e, não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados ao Autor. Assim, quanto ao dano 

moral, tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que 

visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

645.). Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que a 

reparação é devida, ante a submissão do consumidor à situação vexatória 

de se ver cobrado por valores não devidos, sendo obrigado a pagar um 

valor que deveria ter sido objeto de compensação, em razão do risco de 

ter suspenso o fornecimento de energia elétrica em suas Unidades 

Consumidoras em caso de não pagamento. Neste sentido: Dano moral. 

Erro da empresa fornecedora de energia em cobrar a autora em valores 

inexistentes. Inversão do ônus da prova – fornecedora não comprova 

qualquer escusa a não se punir o comportamento desidioso. Dano moral. 

Arbitramento de valor razoável. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. (CAMPOS, Gustavo de Castro. Recurso inominado n. 

0003631-94.2016.8.26.0129. J. em 16 Nov. 2017) APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA. COBRANÇA EXCESSIVA. 

INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ENQUANTO A RÉ POSTULA A 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL, O AUTOR 

PRETENDE A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO. FATURAS COM VALOR EXCESSIVO. INTERRUPÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA Nº 192 TJRJ: ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. VALOR FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJ-RJ - 

APL: 00159422020118190087, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA 

QUINTES, Data de Julgamento: 27/06/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL) 

Assim, a cobrança, nos moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré 

em impor ao consumidor a sua superioridade econômica, tornando-se este 

vítima da má prestação de serviço e submisso às vontades da ré, razão 

pela qual OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. A indenização por 

dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar um equilíbrio 

tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a vítima e 

produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Sob esses argumentos e, ainda, atendo-se ao valor pleiteado 

pelo demandante, entendo que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por: 1. ACOLHER 

os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, para 

reconhecer a desnecessidade de produção de prova oral nos presentes 

autos, bem como a competência do Juizado Especial para processar e 

julgar a presente ação, DECLARANDO NULA a sentença de ID nº 

26392132. 2. REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela 

parte ré à contestação. 3. NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTES OS 

PEDIDOS formulados pela parte Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, 

para reconhecer a relação de consumo e RATIFICAR a inversão do ônus 

da prova deferida em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 4. 

RATIFICAR A LIMINAR deferida à Decisão de ID nº 23172305. 5. DEFERIR a 

aplicação da multa prevista para caso de descumprimento da liminar, no 

valor do teto previsto na Decisão de ID nº 23172605, qual seja, R$ 

12.000,00. 6. JULGAR PROCEDENTE o pedido de declaração de 

inexistência dos seguintes débitos: UC 6/284528-7: novembro/2018 (R$ 

1.416,56), dezembro/2018 (R$ 1.961,15), janeiro/2019 (R$ 2.088,69), 

março/2019 (R$ 417,23), abril/2019 (R$ 1.923,62), maio/2019 (R$ 

1.964,59). UC 6/355340-1: fevereiro/2019 (R$ 403,64), março/2019 (R$ 

339,88), abril/2019 (R$ 340,68), maio/2019 (R$ 372,93), junho/2019 

(R$354,30). 7. JULGAR PROCEDENTE o pedido devolução do valor pago 

pelas faturas acima elencadas, de forma dobrada. Sobre o aludido valor 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. 8. RECONHECER 

os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA ao 

pagamento de indenização ao Autor, a qual OPINO arbitrar no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002691-86.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ALEXSANDER JUNIOR SANTOS DE ARRUDA Polo Passivo: OI S/A – 

BRASIL TELECOM PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência o Autor pretende declarar (R$ 

92,55). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.092,55 (dez 

mil e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada da contrato firmado entre as partes e da fatura representativa do 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. OPINO, 

consequentemente, por indeferir o pedido da Ré pela designação da 

audiência de instrução, posto que dispensável à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, quando o cerne do 

processo demanda prova predominantemente documental. Pois bem. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na qual 

questiona a negativação supostamente indevida de seu nome. Pleiteia, 

assim, declarar a inexistência da dívida negativada, com a respectiva 

baixa, e obter o reconhecimento dos danos morais sofridos. Oportunizada 

a conciliação (Mov. 30162399), as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

301411910), a Ré fundamenta a negativação em suposto exercício regular 

de direito, e formula pedido contraposto. Impugnação apresentada à Mov. 

30623570. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 
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Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a 

Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Importa consignar que, à inicial, o Autor nega, de maneira expressa, 

a existência de vínculo contratual com a Ré. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o 

vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu nome. Apresentou, 

tão somente, telas sistêmicas unilaterais. Insta consignar que a 

jurisprudência de nosso estado já deixou claro que "telas sistêmicas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor." (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) E a Ré assevera, ainda, que o 

Autor era possuidor de uma linha cancelada por inadimplência. No entanto, 

não apresentou qualquer documento robusto que demonstrasse a ordem 

de serviço para a instalação da linha, em nome do consumidor, com a 

devida assinatura. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 

QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja 

o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de 

dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão 

dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos 

que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. Condenação da 

Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (PERUFO. 

Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em www.tjmt.jus.br. Acesso 

em 17 Abr. 2017.) Ação de reparação por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de débito. Alegação de negativação indevida. Falta de 

comprovação da existência do débito. Ação julgada procedente. Recurso 

da requerida improvido. (BERALDO, Darci Lopes. Recurso inominado n. 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa.” O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Os 

juros em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento 

danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (PERUFFO, Lucia. 

Recurso inominado 0068288-87.2018.811.0001. J. em 26 Nov. 2019. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Fev. 2020.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome do Autor, sem acautelar-se da segurança 

necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar 

os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 92,55 

(noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), lançada em 

09/02/2016, relativo ao suposto contrato nº 0000005052300162. (Mov. 

28353739) Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança 

posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a 

Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente 

ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante 

Serasa Jud, no valor de R$ 92,55 (noventa e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS 

MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que 

o apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha 

na prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, posto 

que expõe o seu nome de maneira indevida. Ora, o apontamento dos 

dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja 

idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação 

do serviço, e atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, 

o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira 

geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. 

Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com 

Indenização por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida 

negativação dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de 

ausência de relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a 

irregularidade da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado 

pelos danos sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a 

regularidade da operação, conforme dados das "telas sistêmicas " 

juntadas – Meio de prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, 

pois produzida unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e 

assinado pelo autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais 

do mesmo (cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento 

bancário – Declaração de inexistência da dívida que se impõe – 

Negativação indevida dos dados do autor – Danos morais configurados 
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("in re ipsa") – Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir 

deste arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso 

(Súmula n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. 

Recurso inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. Ressalto que, neste caso, não há que se falar em incidência da 

súmula 385 do STJ, posto que não há negativação precedente que assim 

autorize. A existência de negativação posterior, pode influenciar a 

quantificação do dano, mas não o seu afastamento. DA QUANTIFICAÇÃO 

DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, nos termos 

do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo 

pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO Observo que, à defesa, a Ré formula pedido 

contraposto, para que o Autor fosse compelido ao pagamento do valor de 

R$ 92,55 (noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, 

não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da negativação, com a 

comprovação inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO 

por indeferir o aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por 

fixar o valor da causa em R$ 10.092,55 (dez mil e noventa e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, pela designação de 

audiência de instrução, posto que os fatos aqui discutidos são 

comprovados por prova meramente documental, e a solenidade é 

dispensável à formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15. 3. Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por DECLARAR a inexistência 

do débito ora discutido, no valor de R$ 92,55 (noventa e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), lançada em 09/02/2016, relativo ao suposto 

contrato nº 0000005052300162. (Mov. 28353739) 5. OPINO por condenar 

a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 92,55 (noventa e dois reais 

e cinquenta e cinco centavos), caso a Ré não o faça. 8. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar 

a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (09/02/2016 – Mov. 

28353739), e a correção monetária a partir da homologação da presente, 

pelo Douto Magistrado. 9. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da 

negativação, com a comprovação inequívoca do vínculo contratual 

propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à 

defesa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015158-34.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: GRAZIELE MOURA DA SILVA Polo Passivo: INSTITUTO DE ENSINO 

DALVA CAMPOS LTDA ME Polo Passivo: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO 

SUPERIOR DE MARINGA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR Antes de adentrar ao mérito da 

contenda, observo que o Réu, Instituto de Ensino Dalva Campos Ltda ME, 

declarou-se ilegítimo para figurar no polo passivo, e, ainda, que ambos os 

Réus, suscitaram não haver interesse de agir nos autos. No que diz 

respeito à legitimidade, sabe-se que a mesma é bilateral, “pois o autor está 

legitimado para propor ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo 

e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 

204.). No caso, a Autora ingressou contra todas as pessoas jurídicas que 

fizeram parte de seu contrato educacional, em perfeita adequação ao 

artigo 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC. OPINO, portanto, por afastar 

a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Réu, Instituto de 

Ensino Dalva Campos Ltda ME. Quanto ao interesse de agir, que os Réus 

insistem em sustentar a ausência neste processo, o mesmo é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte dos Réus. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. DA PRELIMINAR DE SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS CÍVEIS Observo, ainda, que o Réu, Cesumar, suscita suposta 

incompetência dos juizados especiais cíveis para a presente demanda, 

por entender que os fatos versariam sobre interesse da União, consoante 

artigos 205, 208 e 209, II da Constituição Federal, o que atrairia a 

competência para a justiça federal. Os aludidos artigos atribuem ao estado 

o dever da educação. No entanto, neste caso específico, entendo não 

haver interesse da União, de maneira geral, posto que o cerne da 

demanda é averiguar os moldes como os Réus prestaram o serviço 

específico, e se houve alguma conduta que viesse a causar danos à 

moral da Autora. Não há, todavia, qualquer fato que demande a gerência 

direta ou indireta da União, principalmente quando o contrato foi firmado 

entre particulares, razão pela qual OPINO por afastar a aludida preliminar, 

e reconhecer a competência deste juízo para o deslinde processual. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas as preliminares. Da 

análise do mérito do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para o convencimento motivado do artigo 

371 do NCPC, uma vez que os fatos aqui discutidos seriam facilmente 

comprovados mediante prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. OPINO, 

assim, por indeferir o pedido formulado pelo Réu Cesumar, à Mov. 

28153873, no que diz respeito à designação de audiência de instrução. 

DO PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA REVELIA DO RÉU INSTITUTO DE 

ENSINO DALVA CAMPOS Observo que, à audiência de conciliação (Mov. 

27523661), não compareceu preposto do Réu, Instituto de Ensino Dalva 

Campos, mas, tão somente o seu advogado. Na oportunidade, a Autora 

pleiteou pelo reconhecimento da sua revelia. Saliento que ausência do 

aludido preposto não foi justificada pelo Réu, seja na audiência, seja na 

oportunidade contestatória (Mov. 27942192). No entanto, OPINO por não 

reconhecer a revelia, neste processo específico, considerando que o Réu 

estava devidamente representado por advogado com poderes para 

transigir (Mov. 26271169 e 27456668), e que o Réu manifestou-se quando 

solicitado, à respeito da concessão da liminar, e, ainda, apresentou defesa 

tempestiva, à Mov. 27942192. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de 

se tratar de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão dos 

Réus à provarem o insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, a Douta Magistrada já determinou a inversão do ônus da 

prova, em favor da Autora, na oportunidade em enfrentou a liminar (Mov. 

26580847), nos termos art. 6º, VIII do CDC, justamente com o fito de 

propiciar equilíbrio na relação processual, o que OPINO por ratificar. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais Puros, proposta pela Autora, em desfavor dos Réus. Em 

síntese, a Autora questiona o suposto cancelamento indevido de seu 

curso de pós graduação/mestrado, pelos Réus, embora tenha solicitado, 

apenas, o trancamento da matrícula, em razão de problema de saúde na 

família. Deve-se deixar claro que, apesar dos pedidos iniciais terem sido 

destinados à obrigação de fazer de realizar a rematrícula, e, ainda, do 

reconhecimento dos danos morais sofridos, é fato que, após o 

indeferimento da liminar (Mov. 26580847), a Autora manifestou-se à Mov. 

28220006, quanto à impossibilidade de se refazer as aulas, ante ao 

decurso do tempo. Manifestou-se, todavia, interesse no prosseguimento 

do feito quanto aos danos morais. Sob esse contexto, é incontroverso que 

a Autora manifestou expressa desistência processual quanto ao pedido 

específico da obrigação de fazer. OPINO, portanto, por analisar, tão 

somente, a questão específica dos supostos danos morais sofridos pela 

Autora. À Mov. 26580847, a Douta Magistrada indeferiu a liminar almejada 

pela Autora. Oportunizada a conciliação (Mov. 27523661), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesas tempestivas, o Réu, Instituto de Ensino Dalva Campos, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais, em seu desfavor, haja vista que 

sequer poderia intervir no objeto do processo (Mov. 27942192), e o Réu, 

Cesumar, por sua vez, defende a regularidade do procedimento adotado. 

Pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais, bem como pela 

condenação da Autora em litigância de má fé. (Mov. 28153873) 

Impugnações apresentadas às Mov. 28220006 e 28441193. Pois bem. 

Para a responsabilização civil dos Réus, é imprescindível a presença de 

três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Da análise dos fatos e provas colacionados aos autos, tem-se que houve 

um pedido de trancamento da matrícula, formulado pela Autora em 

01/08/2019 (Mov. 25695617). No entanto, como bem informado, pela 

instituição, à ocasião dos fatos (Mov. 25695625), o trancamento não 

poderia ser concretizado, quando a aluna não obteve os créditos 

obrigatórios exigidos pelo artigo 31 do Regimento Interno. Senão vejamos: 

“O trancamento de matrícula poderá ser concedido mediante requerimento 

do aluno, acompanhado de justificativa, e concordância do orientador, 

formulado à coordenação do PPG, cabendo ao colegiado do PPG a 

decisão sobre o pedido. § 1º. O prazo máximo para o trancamento de 

matrícula é de um semestre letivo. § 2º. O aluno que obtiver o trancamento 

de sua matrícula não poderá obter a prorrogação do curso. § 3º. É vedado 

o trancamento de matrícula no PPG antes da obtenção dos créditos 

obrigatórios. (grifo nosso). § 4o. Os casos de trancamentos serão 

analisados conforme regulamentação interna própria.” Primeiro que não 

há, nos autos, documento que demonstre a existência de concordância do 

orientador da Autora, para fins de trancamento de matrícula. Segundo que 

a Autora não comprovou, minimamente, que teria obtido os créditos 

obrigatórios exigidos para o trancamento: Conclusão das matérias 

“Métodos e Práticas de Pesquisas Interdisciplinares”, “Promoção da 

Saúde: aspectos conceituais, históricos e ambientais”, “Políticas Públicas 

em Saúde”. E o artigo 31, §1º do Regimento da Pós Graduação (Mov. 

26182242), veda o trancamento antes da obtenção dos créditos 

obrigatórios. No mesmo sentido, como asseverado à cláusula décima 

primeira, parágrafo segundo (Mov. 26181875), o aluno poderia pedir o 

trancamento, mas, ficaria condicionado ao deferimento da pró reitoria, e à 

observância dos créditos obrigatórios, situações que não estão presentes 

nos autos. O histórico escolar, de Mov. 26181887, demonstra que a 

Autora somente foi aprovada na matéria de “Métodos e Práticas de 

Pesquisas Interdisciplinares”. Dessa feita, considerando que a Autora não 

comprovou, minimamente, que preenchia os requisitos para o trancamento 

do curso, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos 

do artigo 186 e 187 do Código civil, sequer em obrigação de fazer no 

sentido de realização da rematrícula. No que tange ao dano moral 

representa uma “lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou 

nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste 

caso específico, uma vez ausente o ato ilícito, não há que se falar em 

indenização por danos morais, principalmente quando ausente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). OPINO, 

portanto, pela improcedência dos pedidos iniciais no que diz respeito à 

indenização por danos morais. Isso posto, após analisar as versões 

fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por 

afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelos Rés, 

às defesas. 2. OPINO por afastar a preliminar de ausência de legitimidade, 

suscitada pelo Réu, Instituto de Ensino Dalva Campos ME, bem como a 

preliminar de incompetência dos juizados especiais, suscitada pela Ré 

CESUMAR. 3. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Réu Cesumar, à 

Mov. 28153873, no que diz respeito à designação de audiência de 

instrução. 4. NO MÉRITO, OPINO por não reconhecer a revelia do Instituto 

de Ensino Dalva Campos. 5. OPINO por reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por ratificar a 

inversão do ônus probatório, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, consoante já deferido pela Douta Magistrada, à Mov. 

26580847. 6. OPINO por reconhecer que a Autora manifestou expressa 

desistência processual quanto ao pedido específico da obrigação de 

fazer, para analisar, tão somente, a questão específica dos supostos 

danos morais sofridos pela Autora. 7. Não comprovados os requisitos da 

responsabilidade civil, neste caso específico, OPINO pela improcedência 

dos pedidos iniciais no que diz respeito à indenização por danos morais, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 8. Por fim, OPINO por indeferir o 

pedido formulado pelo Réus Cesumar, à Mov. 28153873, no que diz 

respeito à condenação da Autora em litigância de má fé, pois ausentes os 

requisitos específicos dos artigos 79 e 80. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 
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requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000935-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO AMORIM MARTINS DE ANDRADE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO A Ré pleiteia que o polo seja retificado para constar BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A, afirmando que é com esta empresa que o 

autor possui vínculo. OPINO por deferir o aludido pedido, determinando que 

a secretaria promova a retificação no cadastro do processo para constar 

como parte ré BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR O Réu suscita, ainda, preliminar de falta de interesse de agir, por 

entender que não havia demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 

do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte da ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora a esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de falta de 

interesse de agir. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré 

se manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o 

qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

bem como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da 

parte autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Assim, OPINO por considerar os documentos juntados pela 

parte autora e, por conseguinte, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela parte ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 

dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 29633318), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 87,64, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas 

telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente 

quando a parte Autora negou a existência de vínculo entre as partes. 

Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente 

para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade 

civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do 

C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 

87,64, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, 

sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima apontado, 

caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 
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comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de 

R$3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por deferir pedido 

de retificação do polo passivo, determinando que a secretaria promova a 

retificação no cadastro do processo para constar como parte ré BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A. 2. OPINO por rejeitar as preliminares de 

inépcia da inicial e falta de interesse de agir arguidas pela parte ré à 

defesa. NO MÉRITO: 3. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre 

as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo 

a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E POR DECLARAR 

INEXIGÍVEIS O DÉBITO NO VALOR DE R$ 87,64, bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar que a ré exclua o nome 

da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 

7. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (13/07/2019) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000675-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA AUXILIADORA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO 

GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORMULADO PELA PARTE AUTORA 

À IMPUGNAÇÃO Antes de se adentrar ao mérito da contenda, é fato que a 

parte ré juntou, à contestação, contrato assinado pela parte autora, sendo 

que esta, à oportunidade impugnatória (ID nº 29948211), suscitou pela 

necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado pela Ré, o que afastaria a competência do juizado especial 

para o deslinde da presente. Entendo desnecessária a realização de 

perícia, haja vista que as assinaturas da parte autora constantes nos 

documentos apresentados com a inicial e a constante da ata de audiência 

(ID nº 29624318) são idênticas às assinaturas dos contratos 

apresentados pela ré à defesa, bem como as constantes no próprio 

documento pessoal da parte autora. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ DE TRAZER 

AOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A RELAÇÃO JURÍDICA, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. PROVA DOS AUTOS QUE EVIDENCIA 

QUE O AUTOR CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS. 

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ASSINATURA IDÊNTICA 

À CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR. 

CONTRATOS ASSINADOS E ACOMPANHADOS DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS DO CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007970361, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007970361 RS, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019) JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IDENTIDADE ENTRE AS 

ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. DEVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 5. As assinaturas postadas na proposta 

de adesão do cartão de crédito não despertam dúvidas quanto à sua 

autenticidade (ID. 5393865 - Pág. 1/2), dada a enorme semelhança com os 

documentos juntados aos autos (ID. 5393844 - Pág. 1/2) e flagrantemente 

idêntica com a assinatura firmada em audiência (ID. 5393875 - Pág. 2), não 

havendo que se falar em necessidade perícia grafotécnica. Preliminar de 

incompetência do juízo rejeitada. (...) 14. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 15. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente 

deferida (art. 55, Lei 9099/95). 16. A Súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios. (TJ-DF 07033323920178070010 DF 

0703332-39.2017.8.07.0010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, fato é que a ré 

apresentou também uma fotografia tirada da autora no momento da 

contratação aqui discutida. OPINO, assim, por rejeitar o pedido da parte 

autora, por entender que a perícia grafotécnica não se faz necessária 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a 

isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 29624318), requereu o julgamento antecipado da lide e 

a parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória c.c. indenização por danos morais em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica com a ré, além 

da declaração de inexistência do débito e indenização moral. A requerida, 

por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação 

dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu 

dívida inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 690 de 900



hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos como já demonstrado em linhas anteriores, Proposta de Adesão com 

assinatura da parte autora, além de seus documentos pessoais e 

inúmeras faturas que demonstram a utilização, pela autora, dos serviços 

prestados pela ré. Apresentou também fotografia retirada da autora na loja 

da ré quando da contratação aqui discutida. Comprovou, portanto, a 

existência da relação jurídica e do débito negativado. Em sua impugnação, 

a autora chega a mencionar a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica nos documentos carreados com a contestação, entretanto, 

percebe-se que as assinaturas constantes nos documentos trazidos com 

a contestação são idênticas àquela aposta na procuração apresentada 

com a inicial, além daquela constante na ata de audiência. Além disso a ré 

demonstrou, através de faturas, o inadimplemento da parte autora, não 

tendo este comprovado o respectivo pagamento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência 

de relação jurídica, a qual, entretanto, foi comprovada pela ré. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e existência de dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora afirma em sua petição inicial que desconhece o débito 

negativado, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica 

entre as partes, relação e débito que restaram comprovados. É evidente 

que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, 1. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. 2. OPINO, também, pela 

CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas 

do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000510-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende a declaração da inexistência do débito no valor de 

R$ 864,40 e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pelo 

artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação 

de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória 

de ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, 

qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º 

do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em 

R$ 10.864,40. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré se 

manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual 

alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que 

a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem 

como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte 

autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Assim, OPINO por considerar os documentos juntados pela 

parte autora e, por conseguinte, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela parte ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 

dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 29490952), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 864,40, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas 

telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 
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unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente 

quando a parte Autora negou a existência de vínculo entre as partes. 

Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente 

para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade 

civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do 

C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 

864,40, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima apontado, 

caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Ademais, há que 

se ressaltar que a parte autora possui débitos posteriores, conforme se 

denota pelo extrato com a inicial. Assim sendo, a existência de inscrição 

posterior também deve sopesar no momento da fixação do dano moral. 

Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- 

RP Origem:Juizado Especial Cível de Campo VerdeRecorrente(s):BANCO 

BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. 

Patrícia Ceni Data do Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 

(duzentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECLAMADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) QUE NÃO MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.De análise aos autos, tenho que não restou incontroversa a 

relação jurídica entre as partes, uma vez que a parte Reclamada não 

colacionou aos autos nenhum documento que comprove a relação jurídica 

entre as partes.Assim, não havendo qualquer comprovação da relação 

jurídica, bem como a legitimidade da negativação em nome do consumidor, 

há de ser reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos 

morais devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.864,40. 2. OPINO por 

rejeitar a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte ré à defesa. NO 

MÉRITO: 3. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de 

acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na 

prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E POR DECLARAR INEXIGÍVEIS O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 864,40, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 

7. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (11/05/2019) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004363-32.2020.8.11.0001
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INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004363-32.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANTONIO DIAS DA COSTA SOBRINHO JUNIOR Polo Passivo: 
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INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pelo Autor em desfavor à Ré. Antes sequer da abertura de 

prazo para apresentação de defesa, oportunizada a conciliação, ambas 

compareceram à solenidade (Mov. 30361924), e resolveram pôr fim ao 

litígio, de forma amigável. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o 

que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, estavam devidamente acompanhadas pelos 

seus respectivos advogados, em audiência, e que o preposto que ali 

compareceu, detinha plenos poderes para transigir, consoante carta de 

preposição apresentada à solenidade. Nada obsta a homologação da 

transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 

487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, e possui a eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes na ata de audiência de Mov. 30361924, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011711-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO ANDRADE CERCI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte devedora 

efetuou o depósito do valor devido (ID nº 29732759), valor que está de 

acordo com o cálculo apresentado pela parte credora à Petição de ID nº 

28755754. Assim, tendo em vista a satisfação da obrigação, OPINO por 

JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. 

Expeçam-se alvarás do valor depositado nos autos em favor da parte 

credora, de acordo com os dados informados à Petição de ID nº 

30675075, ou seja: - R$ 2.143,97 (dois mil, cento e quarenta e três reais e 

noventa e sete centavos) a ser creditado na conta da advogada: EDNA 

NUNES CORREA MARQUES, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

AGÊNCIA 1569, CONTA CORRENTE 2590-0, CNPJ: 35.615.613/0001-18. - 

O saldo remanescente de R$ 5.002,61 (cinco mil, dois reais e sessenta e 

um centavos) na conta do autor: LEANDRO ANDRADE CERCI, BANCO 

BRADESCO, AGÊNCIA 1517, CONTA CORRENTE 4638-8, CPF Nº 

004.866.331-01. Após, arquive-se. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011862-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYSANDRA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011862-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARYSANDRA NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

a Sentença, a parte devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 

29078298), com o qual concordou a parte credora, eis que, intimada para 

informar se o valor depositado nos autos é suficiente para a integral 

quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a consequente 

extinção do processo, não se manifestou. Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 29084154. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008270-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO PALMEZANO SANTOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008270-49.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RODOLFO PALMEZANO SANTOS MARTINS EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte 

devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 29643636), com o qual 

concordou a parte credora, que requereu a expedição de alvará (ID nº 

30525057). Assim, tendo em vista a satisfação da obrigação, OPINO por 

JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. 
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Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor da parte 

credora, de acordo com os dados informados à Petição de ID nº 

30525057. Após, arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013421-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA FATIMA AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013421-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELICA FATIMA AMORIM DOS SANTOS REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

a Sentença, a parte devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 

229078305), com o qual concordou a parte credora (ID nº 29889321). 

Assim, tendo em vista a satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR 

EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará do valor depositado nos autos em favor da parte credora, de 

acordo com os dados informados à Petição de ID nº 29889321. Após, 

arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014996-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISSON GABRIEL MORAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014996-39.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALLISSON GABRIEL MORAES DE SOUZA EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte 

devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 30009066), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 30481517). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 30481517. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012637-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CONTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012637-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO CONTE FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte devedora efetuou o 

depósito do valor devido (ID nº 30182116), com o qual concordou a parte 

credora (ID nº 30627884). Assim, tendo em vista a satisfação da 

obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor 

da parte credora, de acordo com os dados informados à Petição de ID nº 

30627884. Após, arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003149-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMAR CESAR DA CRUZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1003149-40.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DEMAR CESAR DA CRUZ BORGES Polo Passivo: BANCO 

BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 
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especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que o Réu manifestou-se 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo “SCPC Brasil”, e 

que o Réu não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

principalmente considerando que a solução da demanda exige prova 

predominantemente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor 

do Autor, consoante determinado pelo artigo 6º, VIII do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO E DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Autor suscita 

suposta negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 63,99 

(sessenta e três reais e noventa e nove centavos), à pedido do Réu, cuja 

origem seria desconhecida pelo mesmo. Observo que o Autor nega o 

vínculo específico contratual com o Réu. Oportunizada a conciliação (Mov. 

30186742), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. À defesa (Mov. 30277796), o Réu se 

manifesta de maneira genérica, mas não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito aqui 

questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito, pois não juntou 

qualquer documentação à defesa. Impugnação apresentada à Mov. 

30529692. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Pois bem. Da análise dos fatos, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, posto 

que o Réu não juntou qualquer documento que comprovasse a existência 

de vínculo contratual com o Autor, ou débito remanescente em seu nome, 

que justificasse a negativação, o que demonstra a flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se 

que, da defesa do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer 

legitima a negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por não propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação 

bancária, seja por negativar indevidamente o nome do Autor por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo Autor. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja 

origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por anular 

eventual negócio jurídico entre as partes, com o cancelamento do contrato 

nº 673186651000020EC, para declarar a inexigibilidade da dívida aqui 

discutida, no valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove 

centavos). OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, acima discriminado, incluído em 08/06/2019 (Mov. 

22673101), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e 

noventa e nove centavos), lançada em 08/06/2019, caso o Réu não o 

faça. Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da 

negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência 

do ato ilícito do Réu. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade 

do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa 

ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência 

de débito. Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. 

Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 

10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da 

Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. 

Recurso inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. 

Saliento que, neste caso, independente a existência ou não de notificação 

prévia quanto ao teor da negativação, nos termos da súmula nº 359 do 

STJ, o vínculo contratual específico que a subsidiaria, sequer foi 

demonstrado, o que reflete a culpa do Réu. No que tange ao quantum 

indenizatório, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. No caso, considerando esses elementos, OPINO por fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do Autor, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão 

fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a preliminar 

suscitada pelo Réu quanto ao extrato oficial de negativação. 2. No 

MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por reconhecer que houve falha 

na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o 

nome do Autor, por débito cuja origem não logrou êxito em demonstrar, 

razão pela qual OPINO por anular eventual negócio jurídico entre as 

partes, com o cancelamento do contrato nº 673186651000020EC, para 

declarar a inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 63,99 

(sessenta e três reais e noventa e nove centavos). 4. OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 
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(dois mil reais). 5. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do 

Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, acima discriminado, incluído em 08/06/2019 (Mov. 22673101), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove 

centavos), lançada em 08/06/2019, caso o Réu não o faça. 7. OPINO por 

condenar o Réu em ressarcir ao Autor, à título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso (08/06/2019 – Mov. 22673101), e correção monetária pelo 

INPC a partir da homologação do presente, pelo Douto Magistrado. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019421-12.2019.8.11.0001 

Autora: IVANA PAOLA DE JORGI Réu: BANCO SANTANDER S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Antes de adentrar ao mérito da demanda, observo que, à 

defesa (Mov. 28822993), o Réu suscitou a sua suposta ilegitimidade para 

figurar no polo passivo, uma vez que não teria participado do contrato de 

compra e venda. Quando se fala em legitimidade, tem-se que “o autor está 

legitimado para propor ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo 

e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 

204.). No caso, a Autora ingressou com a demanda contra aquele que 

entendeu ser responsável pelo atraso na liberação do crédito, em 

decorrência de reiterados erros administrativos, que acabou lhe onerando 

financeiramente, com cobrança de juros de mora, multa e atualizações -, 

exatamente o Banco Réu. Não se discute, nesta ação, o contrato de 

compra e venda propriamente dito, firmado entre a Autora e a construtora, 

mas sim, o contrato de financiamento, firmado com a instituição financeira. 

OPINO, portanto, por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO NO MÉRITO, da análise do processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC/15, como a própria audiência de instrução, posto que 

os fatos aqui discutidos demandam prova basicamente documentais, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC/15. OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado pela 

Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução. 

DO MÉRITO - DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor da Autora, OPINO 

por deferir, nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Reclamação proposta 

pela Autora em desfavor do Réu, na qual requer-se indenização por 

danos morais e materiais, que teria sofrido, em tese pelo atraso na 

liberação do pagamento à construtora. Em síntese, a Autora narra ter 

adquirido um imóvel no condomínio Vistas, em 05/02/2019, em que, parte 

do pagamento, seria através de financiamento bancário, viabilizado pelo 

Réu. Que compareceu à agência do Réu, antes da assinatura do contrato, 

em 01/02/2019, aonde obteve a informação de que o crédito seria liberado 

em 30 a 40 dias. No entanto, segundo a Autora, em razão de sucessivos 

erros na elaboração do contrato de financiamento, pelo Réu, atrasou-se 

na sua elaboração, vindo a ser assinado, somente em 16/04/2019. 

Assevera, ainda, que, apesar do prazo para transferência do valor ser 05 

(cinco) dias úteis da assinatura do contrato, o mesmo somente se em 

04/06/2019, o que gerou, à consumidora, cobrança de multas, juros e 

atualizações, no valor de R$ 12.294,56 (doze mil e duzentos e noventa e 

quatro reais e cinquenta e seis centavos). Pleiteia, assim, pelo 

ressarcimento desse valor, à título de danos materiais, e, ainda, ser 

ressarcida, à título de indenização por danos morais. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 28869162), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, o Réu 

assevera que os fatos teriam se dado por culpa exclusiva da Autora, que 

não aguardou a assinatura do contrato de financiamento, para indicar data 

de pagamento à construtora. Afirma ter cumprido com as obrigações 

contratuais, e que inexistiria danos de ordem moral ou material. 

Impugnação apresentada à Mov. 29277999. Pois bem. Tem-se que o ponto 

controvertido é averiguar se houve ou não o atraso do Réu na liberação 

do crédito, e se desse atraso, configuraram-se os danos morais e 

materiais. Da análise dos autos, tem-se que o contrato de financiamento 

foi firmado em 12/03/2019. No entanto, vislumbro que as tratativas 

contratuais se iniciaram bem antes, e que já em 28/02/2019, já 

vislumbrou-se pendências para a conclusão do negócio (Mov. 26837012). 

Consoante asseverado pela Autora, à inicial, o Banco Réu cometeu 

sucessivos erros na elaboração do contrato, que atrasaram a liberação 

dos valores. E isso não foi afastado na defesa do Réu. Aliás, observo, 

ainda, que, mesmo que o Réu tenha afirmado que o prazo indicado para a 

liberação do financiamento teria se dado em 01/04/2019, é incontroverso 

que o pagamento à construtora, somente se deu 04/06/2019, ou seja, com, 

pelo menos, dois meses de atraso, consoante afirmado pela Autora, à 

inicial, e não rebatido pelo Réu, sequer demonstrado o contrário. Saliento, 

ainda, que a Autora indicou, também, a conduta do Réu no que diz respeito 

aos sucessivos erros de digitação na ocasião da celebração dos 

contratos, tanto de financiamento, quanto de compra e venda, o que foi 

comprovado pelos e-mails de Mov. 26837009 e seguintes. Tal 

comportamento demonstra, tão somente, a falta de zelo com que o Réu 

tratou do caso, sem observar as peculiaridades do negócio 

transacionado, configurando mais uma falha na prestação de serviço. 

Vislumbro, também, que o Réu, seja no decorrer do negócio jurídico 

contratual, ou mesmo durante o processo, não logrou êxito em comprovar, 

de maneira inequívoca, ter prestado informações claras e precisas à 

consumidora, sequer tê-la atendido com a qualidade que lhe é exigida, em 

descompasso com o artigo 6º, III e VI do CDC. Comete, portanto, ato ilícito, 

nos termos dos artigos 186 e 187 do C.C., pois viola toda a dinâmica da 

política nacional da relação de consumo, preconizada pelo Código de 

Defesa do Consumidor. E, neste caso, entendo presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, houvesse o Réu 

disponibilizado o valor financiado, sem atraso excessivo, os danos não 

teriam se configurado. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Em relação aos 

danos morais, os mesmos são conceituados pela doutrina como “aquele 

que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da 

personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra 

e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente” (GAGLIANO, Pablo 

Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: Volume único. 3 

ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. P. 948.). Ao analisarmos os fatos 

ora discutidos, é incontroverso que o atraso considerável para a liberação 

do financiamento, sem um atendimento de qualidade à Autora, é suficiente 
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para gerar a sensação de angústia e desprezo na autora, e violar a sua 

vida privada, sua intimidade. Senão vejamos a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO – RECORRENTE: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

APLICAÇÃO CDC –DEMORA INJUSTIFICADA NO ATRASO DE LIBERAÇÃO 

DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (SIQUEIRA, Reginaldo. Recurso inominado 

n. 1027092-14.2016.8.26.0506. J. em 02 Jul. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Mar. 2020.) INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL – ATRASO NA LIBERAÇÃO DE VALOR DE 

FINANCIAMENTO PELO BANCO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

APRESENTAÇÃO COM ATRASO DO CONTRATO ASSINADO PELOS 

VENDEDORES. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE FGTS. TEORIA DA 

APARÊNCIA (ART. 34 DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (RODRIGUES, Milena Repizo. 

Recurso inominado n. 1003156-41.2016.8.26.0576. J. em 30 Jun. 2017. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Mar. 2020.) A reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 

do CDC, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente 

caso, restou patente a desídia do Réu. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à 

Autora, em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Ré, e 

frustração da expectativa de conclusão do financiamento, e de entrega da 

casa própria no prazo estabelecido, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Sopesando os comportamentos de ambas as 

partes, bem como as peculiaridades do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o que satisfaz a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pela agente causadora do dano. DOS DANOS MATERIAIS Com relação 

aos danos materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de 

ordem econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), 

tem-se que a Autora pleiteia pela indenização na proporção de R$ 

12.294,56 (doze mil e duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos). Entendo que o aludido valor, só teve de ser adimplido, por 

culpa exclusiva do atraso do Réu, na conclusão do financiamento e 

liberação do crédito, consoante se extrai do termo de acordo de Mov. 

26837023, firmado entre Autora e construtora, em 28/06/2019. Assim tem 

decidido a jurisprudência: Indenização por danos morais e materiais. 

Financiamento para aquisição de imóvel residencial. Demora do banco réu 

em efetivar contrato ocasionando alteração abusiva de juros e aumento do 

financiamento. Restituição das tarifas de 'análise jurídica de documento' e 

'avaliação de imóvel'. Sentença procedente condenando a requerida 

restituir os valores pagos e danos morais no importe de R$ 5.000,00 para 

cada autor. Recurso improvido. Manutenção da sentença pelos seus 

próprios fundamentos. Art. 46 da Lei n. 9099/95. (FERNANDES, José 

Roberto Lopes. Recurso inominado n. 1002584-59.2016.8.26.0132. J. em 

10 Abr. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Mar. 2020.) 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – Financiamento para aquisição de imóvel – 

Liberação do montante que ocorreu somente depois de quase 100 dias da 

aprovação do crédito – Erro na digitação do CPF do consumidor na 

primeira proposta que ensejou a reinicialização do procedimento – Atraso 

na liberação do montante que ocorreu por falha exclusiva do banco – 

Danos materiais configurados que consistem nos juros e acréscimos 

pagos à construtora, suportados pelos recorrentes, por conta do atraso 

na liberação do valor financiado – Restituição devida –Danos morais 

igualmente configurados diante dos intensos dissabores, da angústia e do 

desgaste suportado pelos autores por conta da falha no modo de 

proceder do réu – Valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 – Recurso 

provido. (CAMPAÑA, Cláudia Maria Chamorro Reberte. Recurso inominado 

n. 1013323-27.2015.8.26.0003. J. em 01 Jul. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Mar. 2020.) Deixa-se claro que a culpa do 

Réu está inequívoca nos autos, pois, como vislumbrado, os sucessivos 

erros nas tratativas documentais, erros de digitação, de alteração de 

valores, qualificação dos vendedores, e endereço, e a ausência de 

qualidade no atendimento, gerou um lapso temporal entre a confecção do 

contrato, sua assinatura e a liberação do financiamento. Vê-se que a 

Autora efetuou os seguintes pagamentos, consoante comprovantes de 

Mov. 26837025: R$ 3.073,75 10/07/2019 (p. 01 e 02) R$ 3.073,64 

12/08/2019 (p. 03 e 04) R$ 3.073,64 10/09/2019 (p. 05 e 06) R$ 3.073,64 

10/10/2019 (p. 07 e 08) OPINO por reconhecer os danos materiais 

sofridos pela Autora, de responsabilidade do Réu, e, pautada nos pedidos 

autorais, OPINO por condenar o Réu à indenização na proporção de R$ 

12.294,56 (doze mil e duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos). Sob os danos materiais, deverá incidir correção 

monetária, pelo INPC a partir da data de cada pagamento, consoante tabela 

acima discriminada, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (24/12/2019 – Mov. 28042794). Dessa feita, após a análise dos 

argumentos fáticos, jurídicos e probatórios, expostos por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, 

suscitada pelo Réu, à defesa (Mov. 28822993), 2. NO MÉRITO, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, consoante art. 487, I do 

CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, como autorizado pelo artigo 6º, VIII do 

CDC. 3. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, de 

responsabilidade do Réu, para condená-lo ao pagamento de indenização 

em valor que OPINO por arbitrar em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O valor 

deverá ser atualizado, pelo INPC, desde a homologação da presente pelo 

Douto Magistrado, com a incidência de e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da citação (24/12/2019 – Mov. 28042794) 4. OPINO por 

condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais, na 

proporção simples de R$ 12.294,56 (doze mil e duzentos e noventa e 

quatro reais e cinquenta e seis centavos). Sob os danos materiais, deverá 

incidir correção monetária, pelo INPC a partir da data de cada pagamento, 

consoante tabela acima discriminada, e acrescidos de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (24/12/2019 – Mov. 28042794). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do 2º Juizado, para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019784-96.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JORGE ANDRADE DA SILVA FILHO Polo Passivo: BANCO 

SANTANDER S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, 

V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. 

Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez 

deixado ao arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o 
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valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 

c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da 

distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em 

R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DA PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Antes de adentrar ao mérito, observo que o Réu 

suscitou, à defesa, que fosse realizada perícia grafotécnica no contrato 

apresentado à Mov. 28849909, o que afastaria a competência do juizado 

especial cível para o deslinde processual. OPINO, por afastar a aludida 

preliminar, por entender que a providência não é necessária à formação 

do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Superada a preliminar. NO MÉRITO, da análise 

da questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual 

contratação deveria ser demonstrada mediante a simples juntada da 

contrato firmado entre as partes e da fatura representativa do débito no 

valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I, do CPC/15. OPINO, consequentemente, por 

indeferir o pedido do Réu pela designação da audiência de instrução, 

posto que dispensável à formação do convencimento motivado do artigo 

371 do CPC/15, quando o cerne do processo demanda prova 

predominantemente documental. Pois bem. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo 

Autor em desfavor do Réu, na qual questiona a negativação supostamente 

indevida de seu nome. Pleiteia, assim, Anular eventual negócio jurídico 

entre as partes, declarar a inexigibilidade da dívida, e ser indenizado pelos 

danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 28896612), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28849910), o Réu fundamenta a 

negativação em suposto exercício regular de direito. Impugnação 

apresentada à Mov. 29133696. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Importa consignar que, à inicial, o Autor nega, de maneira expressa, 

a existência de vínculo contratual com o Réu. Para que o Réu seja 

responsabilizado, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação do Réu, 

analisando os autos, verifico que o mesmo não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o 

vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu nome. Apresentou, 

tão somente, um contrato firmado entre o Autor e a pessoa jurídica de 

Banco Real, em 23/09/2009, mas nenhum documento que vinculasse o 

Réu ao aludido banco, como uma incorporação, por exemplo. Observo 

que, ao habilitar-se nos autos, à Mov. 27861994, apresentou seus 

documentos constitutivos, mas nenhum que o vinculasse ao Banco Real. 

Saliento, inclusive, que parte dos documentos acostados à Mov. 

27861995, estão ilegíveis. À Mov. 28849909, há, ainda, 260 páginas de 

extratos e faturas, nenhum no valor negativado. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito 

(Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se 

alegações frágeis, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido ao consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva 

do artigo 14 do CDC. Nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS 

CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM 

OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

-MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez 

que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação 

da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado 

nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta 

configurado. Manutenção da sentença em todos os seus termos. 

Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) Ação de reparação por 

danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. Alegação de 

negativação indevida. Falta de comprovação da existência do débito. Ação 

julgada procedente. Recurso da requerida improvido. (BERALDO, Darci 

Lopes. Recurso inominado n. 1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 

2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO 

DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador 

interno. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa.” O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade. Os juros em se tratando de relação extracontratual, fluem a 

partir do evento danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(PERUFFO, Lucia. Recurso inominado 0068288-87.2018.811.0001. J. em 

26 Nov. 2019. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Fev. 2020.) 

Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do 

serviço pelo Réu, ao negativar indevidamente o nome do Autor, sem 

acautelar-se da segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados. Vê-se que, 

independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por ANULAR eventual negócio jurídico 

relativo ao contrato DE 0440801009465, e por DECLARAR a inexigibilidade 

da dívida ora discutida, no valor de R$ 794,43 (setecentos e noventa e 

quatro reais e quarenta e três centavos), lançada em 07/11/2018 (Mov. 

27020869, p. 01). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 
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cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 794,43 (setecentos e 

noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), caso o Réu não o 

faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados do 

Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o Réu 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

causa danos de ordem moral ao Autor, posto que expõe o seu nome de 

maneira indevida. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de 

proteção ao crédito, sem fundamento, constitui falha na prestação do 

serviço, e atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o 

seu direito ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira geral, 

a impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Esse é 

o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com 

Indenização por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida 

negativação dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de 

ausência de relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a 

irregularidade da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado 

pelos danos sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a 

regularidade da operação, conforme dados das "telas sistêmicas " 

juntadas – Meio de prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, 

pois produzida unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e 

assinado pelo autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais 

do mesmo (cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento 

bancário – Declaração de inexistência da dívida que se impõe – 

Negativação indevida dos dados do autor – Danos morais configurados 

("in re ipsa") – Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir 

deste arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso 

(Súmula n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. 

Recurso inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. Ressalto que, neste caso, não há que se falar em incidência da 

súmula 385 do STJ, posto que não há negativação precedente que assim 

autorize. A existência de negativação posterior, pode influenciar na 

quantificação do dano, mas não em seu afastamento. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob esse contexto, ante todo 

o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. 

OPINO por fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e 

novecentos e vinte reais), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por afastar o pedido formulado pelo Réu, no que diz respeito à 

realização de perícia grafotécnica, o que afastaria a competência dos 

juizados especiais. 3. Comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por 

ANULAR eventual negócio jurídico relativo ao contrato DE 0440801009465, 

e por DECLARAR a inexigibilidade da dívida ora discutida, no valor de R$ 

794,43 (setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), 

lançada em 07/11/2018 (Mov. 27020869, p. 01). 5. OPINO por condenar o 

Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 794,43 (setecentos e 

noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), caso o Réu não o 

faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo 

Autor, e por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (07/11/2018 – Mov. 27020896, p. 01), e a correção monetária a 

partir da homologação da presente, pelo Douto Magistrado. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017138-16.2019.8.11.0001
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JOAO AMANCIO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)
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LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1017138-16.2019.8.11.0001 Autor: JOÃO 

AMANCIO NUNES DE SIQUEIRA Réu: FIDC IPANEMA VI NÃO 

PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO De início, OPINO por deferir o pedido do 

Réu, pela retificação do polo passivo, para determinar que conste FUNDO 
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DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI – NP, no lugar 

de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP. OPINO por determinar que a r. 

Secretaria adote as providencias necessárias para a retificação do polo 

passivo junto ao sistema PJE. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do 

juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da causa deve 

ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e 

V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da 

demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DA PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA Observo que o Réu apresentou defesas às Mov. 

28083149 e 28256709. No que diz respeito à última defesa, 

indiscutivelmente que se operou a preclusão consumativa, 

consubstanciada na “perda de faculdade/poder processual, em razão de 

ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato 

processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou 

repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder 

processual”. (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: 

Teoria do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. Bahia: 

JusPodium, 2010. P. 297.) OPINO, portanto, por analisar, apenas, a defesa 

de Mov. 28083149, ante a preclusão consumativa da defesa de Mov. 

28256709. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a 

serem analisadas. NO MÉRITO, analisando a questão discutida nos autos, 

verifico que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, uma vez que a legitimidade da negativação aqui discutida 

deveria ser comprovada mediante a simples juntada da respectiva fatura e 

termo de cessão representando o débito, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. OPINO, 

assim, por indeferir o pedido do Réu, pela designação de audiência de 

instrução, posto que dispensável à formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigos 17º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o 

Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em Decorrência 

de Ato Ilícito, proposta pelo Autor em desfavor do Réu. Em síntese, o Autor 

questiona a legitimidade do débito, no valor de R$ 4.148,76 (quatro mil e 

cento e quarenta e oito centavos), que teria sido lançado no rol de 

proteção ao crédito, à pedido do Réu. Importa consignar que o Autor nega 

a existência da relação jurídica com o Réu. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 28287405), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28083149), o 

Réu sustenta que o valor negativado teve origem em um contrato firmado 

entre o Autor e o Banco Santander, cujo crédito lhe fora cedido, ao passo 

que a negativação faria parte do seu exercício regular de direito. 

Apresenta uma notificação do SERASA, sem o comprovante aviso de 

recebimento, e uma certidão de cessão em valor diverso. Impugnação 

apresentada à Mov. 28345535. Da análise dos autos, tem-se que, apesar 

do Réu lograr êxito em comprovar a existência da relação contratual 

propriamente dita, com o Autor, não apresentou qualquer documento que 

comprovasse, especificamente, a legitimidade para promover a 

negativação, no valor de R$ 4.148,76 (quatro mil e cento e quarenta e oito 

reais e setenta e seis centavos). O termo de cessão de Mov. 28083150, p. 

03, demonstra uma cessão datada em 17/01/2019, na qual informa um 

número de contrato e valor diverso do negativado. Dessa feita, o Réu não 

logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativação. Tem-se que a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexistência do 

débito ora discutido, no valor de R$ 4.148,76 (quatro mil e cento e 

quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Consequentemente, 

OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito eferente ao débito aqui discutido acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00(dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 4.1478,76 (quatro mil e cento e 

quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) caso o Réu não faça. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Em relação ao débito específico, vislumbro que o mesmo não foi 

comprovado pelo Réu, e já foi declarado inexistente, consoante outrora 

explanado. No que diz respeito à responsabilidade civil, para que o Réu 

seja responsabilizado, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos verifico que 

o Réu não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o 

autor teria, efetivamente, relação jurídica contratual consigo, sequer o 

débito que subsidiou a negativação questionada, tanto que houve a 

declaração de sua inexistência. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se alegações 

que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do autor, 

sequer legitimam a cobrança e a negativação. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor), seja por negativar indevidamente o nome do Autor. E é 

exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, 

§3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, 

ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, e rende ensejo ao 

acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO DE 

NOME PERANTE OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS, POR PARTE DA 

FORNECEDORA E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO?DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RETIRADA DA ANOTAÇÃO DESTE DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, Ricardo Fernandes Pimenta. 

Recurso inominado n. 0026340-4.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 2017. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Abr. 2018.) Assim, de fato, 

OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, 

ao negativar indevidamente o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, o Réu suscita a sua 

inexistência, em tese por existir negativação anterior, o que incidiria a 

súmula nº 385 do STJ, inviabilizando a indenização. No entanto, tem-se 

que a negativação aqui discutida é datada de 10/09/2016, e que não há 

nenhum comprovante inequívoco de negativação anterior que pudesse 

afastar os danos morais. Logo, tem-se que o apontamento dos dados do 

Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que o Réu não 

conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causa 

danos de ordem moral ao Autor, posto que expõem o seu nome de 
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maneira indevida. Em casos semelhantes, já se posicionou a 

jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito c.c 

indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao recebimento 

de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida de seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de comprovação 

da existência do débito gerador do apontamento – sentença que, 

acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairaram sob o nome do 

Autor, sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. OPINO, portanto, por arbitrar a 

indenização por danos morais na proporção de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da 

versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO, portanto, em fixar o 

valor da causa em R$ R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte 

reais). OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as providências 

necessárias à retificação do valor da causa, junto ao Sistema PROJUDI. 2. 

OPINO por analisar, apenas, a defesa de Mov. 28083149, ante a preclusão 

consumativa da defesa de Mov. 28256709. 3. OPINO por deferir o pedido 

do Réu, pela retificação do polo passivo, para determinar que conste 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI – NP, 

no lugar de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP. OPINO por determinar que a r. 

Secretaria adote as providencias necessárias para a retificação do polo 

passivo junto ao sistema PJE. 4. OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela 

declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 

4.148,76 (quatro mil e cento e quarenta e oito reais e setenta e seis 

centavos). 6. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir 

a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em 

julgado da presente. 7. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do 

Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 4.148,76 

(quatro mil e cento e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), 

caso o Réu não o faça. 9. OPINO por afastar o pedido do Réu pela 

incidência da Súmula 385 do STJ aos autos, para reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar o Réu ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (10/09/2016 – Mov. 26230459), e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto pelo 

Douto Magistrado. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014461-13.2019.811.0001 Polo 

Ativo: MAISA DE OLIVEIRA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A - BRADESCARD PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

15.200,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

643,65). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 15.843,65 

(quinze mil e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos). DA CONTUMÁCIA PROPOSITAL – DO PEDIDO PELA 

REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA Antes de adentrar ao mérito da demanda, 

observo que a Autora, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação designada para o dia 11/12/2019 (Mov. 25551409), nela deixou 

de comparecer, consoante se depreende da ata de Mov. 27272006. À 

oportunidade, o patrono da Autora compareceu à solenidade, e pleiteou 

pela concessão de prazo para justificar sua ausência, e redesignar a 

audiência. Em seguida, à Mov. 27303956, o patrono reiterou o pedido, pois, 

em razão de supostos problemas técnicos do escritório, não teria 

conseguido localizar a autora, para cientificá-la da data e horário da 

audiência. Ora, a audiência foi designada em 29/10/2019 (Mov. 25551409). 

Houve a publicação de intimação em 04/11/2019, quanto à sua data, 

cientificando, inclusive, os patronos das partes. (Mov. 25643606) Deve 

observar que, apesar do patrono da Autora manifestar no sentido de que 

a Autora não estaria sendo localizada, não trouxe qualquer documento 

que comprovasse a tentativa de contato com a Autora, como, por 

exemplo, carta registrada, com aviso de recebimento. Dessa feita, não há 

razões plausíveis para se redesignar a audiência, mas, sim, para 

reconhecer a contumácia da Autora, que, devidamente intimada da 

audiência, por intermédio de seu patrono, não compareceu à solenidade, 

sequer apresentou justificativas plausíveis para a sua ausência. Observo 

que a audiência foi realizada em 11/12/2019, e, após a apresentação da 

defesa, pelo Réu, e, mesmo assim, passados mais de três meses, não 

houve qualquer justificativa nos autos para a contumácia. Neste processo 

específico, entendo que reconhecer a contumácia proposital da Autora à 

audiência, ou deferir o seu pedido de redesignação, seria ignorar a 

instrução, a boa fé processual, e o princípio da primazia da decisão de 
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mérito, preconizado no artigo 4º do CPC/15. Assim, OPINO por afastar o 

reconhecimento da contumácia proposital, e indeferir o pedido de 

redesignação de audiência, formulado pela Autora às Mov. 27272009 e 

27303956. DAS PRELIMINARES DO PLEITO PELO INDEFERIMENTO DA 

INICIAL Tem-se que o Réu manifestou-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser prova segura da 

quantidade de restrições que recaem sob o nome do Autor. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo “SCPC”, e que o Réu não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por 

aceitá-lo para todos os fins processuais. Ademais, o artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade de provas do alegado na 

inicial não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA O Réu assevera que, à 

Autora, careceria interesse de agir, por não restar demonstrada a 

pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Ressalto, inclusive, que há a pretensão resistida, 

uma vez que a Autora nega a existência do contrato, e o Réu, por sua 

vez, sustenta a tese da existência. OPINO, portanto, por afastar a 

preliminar de suposta ausência de interesse de agir. DA ANÁLISE DO 

MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as preliminares. NO 

MÉRITO, verifico que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que as provas essenciais dos autos são 

documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega a Autora ter sido 

surpreendida com uma negativação de seu nome, à pedido do Réu, no 

valor de R$ 643,65 (seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos), o que seria indevido, posto que nega a existência de vínculo 

contratual com o Réu. Sendo assim, a Autora veio à Juízo pleiteando a 

tutela jurisdicional, justamente para declarar a inexistência do contrato, a 

inexigibilidade do débito, e obter o reconhecimento dos danos morais, com 

a baixa da negativação. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso, os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em 

favor da Autora, já foi deferida pela Douta Magistrada, à Mov. 25601487, 

na oportunidade em que se enfrentou a tutela. OPINO por ratificar a aludida 

decisão, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o 

Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. 

Deve-se deixar claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC 

não importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos 

constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 

71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

10 Maio de 2018.) DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Exclusão de Inserção de Nome em SPC/SERASA c/c Antecipação Parcial 

de Tutela e Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora, em 

desfavor ao Réu, na qual questiona a negativação supostamente indevida, 

no valor de R$ 643,65 (seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e 

cinco centavos). Ressalto que a inicial foi apresentada à Mov. 25550612, 

mas os documentos específicos, da demanda, constam, apenas, na Mov. 

25553053, e, assim serão analisados. Oportunizada a conciliação (Mov. 

27272006), a Autora, propositalmente, nela não compareceu. Em defesa 

tempestiva (Mov. 27023408), o Réu sustenta que a negativação faria parte 

do exercício regular de direito, e pleiteia pela condenação da Autora em 

litigância de má fé. O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento num suposto contrato, cuja origem a Autora desconhece, e o 

Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam 

surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Analisando os 

autos verifico que o Réu, em defesa tempestiva (Mov. 27023408), pontua 

a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo 

de adesão, com a devida assinatura da Autora, idêntica à aposta na 

documentação apresentada à inicial, e uma série de faturas em nome da 

Autora (Mov. 27023414). Consequentemente, cumpriu o ônus probatório 

do artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se 

que apesar da negativação dos dados da Autora, nos órgãos de proteção 

ao crédito, ser fato incontroverso, somente representa um exercício 

regular de direito por parte do Réu, e não configura ato ilícito, consoante 

lhe assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em 

indenização, posto que restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Réu, 

sendo a negativação devida, principalmente quando a Autora não 

demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pela Autora. E nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de contrato, 

inexigibilidade de débito, baixa da negativação, muito menos indenização 

por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar improcedentes os 

pedidos formulados pela Autora nesse sentido. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já 

que a Autora tenta indicar a inexistência de vínculo devidamente 

comprovado nos presentes autos, e deixa, de comparecer à audiência de 

conciliação, sem justificativa plausível, logo após a apresentação da 

defesa, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ressalta-se 

que, não obstante a gratuidade do trâmite processual perante os juizados 

especiais, o reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação 

do vencido em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO em fixar o valor da 

causa em R$ 15.843,65 (quinze mil e oitocentos e quarenta e três reais e 

sessenta e cinco centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias para a retificação junto ao sistema 

PJE. 2. OPINO por reconhecer a contumácia proposital da Autora, à 

audiência de Mov. 27272006, e por indeferir o seu pedido pela 

redesignação da solenidade, posto que ausentes comprovantes 

específicos da impossibilidade de comparecer à audiência. 3. OPINO por 

afastar a preliminar de indeferimento da inicial, bem como de ausência de 

interesse de agir. 4. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Réu, à 

defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução, para 

colheita de depoimento pessoal da Autora. 5. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus 

probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 6. 

Comprovada a existência do vínculo contratual, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência do contrato, de inexigibilidade do débito, baixa da negativação 

e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 7. 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor retificado da causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. 8. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 
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Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1001529-56.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: EDSON MALHEIROS DA SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU DO COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA INICIAL O Réu pleiteia pelo indeferimento 

da inicial, ante a ausência de comprovante de endereço em nome do 

Autor. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será 

indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses 

nas quais considera-se inepta a petição inicial. A questão específica do 

endereço não está ali elencada. Ademais, observo que o Autor firmou 

declaração de residência à Mov. 28109948, p. 03, e o Réu não logrou êxito 

em desconstituí-la, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

No mesmo sentido, o Réu manifesta-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega ser um documento unilateral. 

Vê-se que tal documento foi expedido pelo “SCPC”, e que o Réu não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual 

OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, verifico 

que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, como a própria audiência de instrução, principalmente 

considerando que a solução da demanda exige prova predominantemente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor do Autor, consoante 

assegurado pelo artigo 6º, VIII do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

PERTINÊNCIA DO DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, na qual o Autor suscita suposta negativação indevida de seu 

nome, no valor de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), à 

pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. Observo que 

o Autor nega o vínculo contratual com o Réu. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

supostos débitos, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 

29829035), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. À defesa (Mov. 30111628), o Réu se 

manifesta de maneira genérica, negando a existência de danos, mas não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, 

efetivamente, o débito aqui questionado, sequer o vínculo contratual 

propriamente dito, pois não juntou qualquer documentação à defesa. 

Impugnação apresentada à Mov. 30138741. Pois bem. Da análise dos 

fatos, não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se 

que, da defesa do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer 

legitima as negativações flagrantemente indevidas. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por não propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação 

bancária, seja por negativar indevidamente o nome do Autor por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, e rende ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo Autor. Deixa claro 

que não se pode, simplesmente, atribuir a responsabilidade dos fatos ao 

órgão restritivo de crédito, uma vez que o mesmo só lança as 

negativações, munidos das informações repassadas pelo Réu. Ademais, 

neste caso, não se questiona, especificamente, a notificação prévia, mas 

a negativação propriamente dita. Assim, de fato, OPINO por reconhecer 

que houve falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, 

indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja origem não logrou êxito 

em demonstrar, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência da 

dívida aqui discutida, no valor de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta 

centavos). OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no valor de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta 

centavos), incluído em 05/11/2019 (Mov. 28109953), relativo ao contrato 

nº 046514411000006EC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o Réu 

não o faça. Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão 

da negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, pois é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência do 

ato ilícito do Réu. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade 

do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa 

ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência 

de débito. Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. 

Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 

10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da 

Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. 

Recurso inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) E, nesses moldes, 

tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor 

às negativações indevidas, e o nexo causal necessário, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, 

pois, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Neste caso, não há que se falar em incidência da Súmula 

385 do STJ, posto que a negativação aqui discutida é a mais antiga que 

recai sob o nome do Autor. A eventual existência de negativações 

posteriores pode influenciar na quantificação do dano, mas não em seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 703 de 900



afastamento. No que tange ao quantum indenizatório, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, 

considerando esses elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Autor, e reflete no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar a preliminar suscitada pelo Réu, quanto à 

inépcia da inicial, em razão dos comprovantes de endereço e de 

negativação. 2. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja origem não 

logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por declarar a 

inexistência da dívida aqui discutida, no valor de R$ 78,80 (setenta e oito 

reais e oitenta centavos), relativa ao contrato nº 046514411000006EC, 

lançada em 05/11/2019, junto ao SCPC. 4. OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO 

por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no valor de R$ 

78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), incluído em 05/11/2019 

(Mov. 28109953), relativo ao contrato nº 046514411000006EC, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. 7. OPINO por 

reconhecer os danos morais sofridos pelo Autor, de responsabilidade do 

Réu, e condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Sob o aludido valor deverá incidir juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (05/11/2019 – Mov. 28109953), e correção 

monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, pelo Douto 

Magistrado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020208-41.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: WALTER MONTEIRO ARAUJO DA SILVA Polo Passivo: BANCO 

BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que o Réu manifestou-se 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo “Serasa Experian”, 

em 05/12/2019, e que o Réu não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. E o documento de Mov. 28875466, expedido pelo SCPC 

Brasil, e demonstram negativações já baixadas, todas lançadas pelo grupo 

econômico Réu. DO INTERESSE DE AGIR O Réu suscita preliminar de falta 

de interesse de agir, por entender que não havia demonstração de 

prestensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas 

nuances, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, principalmente considerando que a solução da demanda 

exige prova predominantemente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão, em 

favor do Autor, já foi deferida pela Douta Magistrada, à oportunidade em 

que se enfrentou a tutela antecipada (Mov. 27495102), o que OPINO por 

ratificar, consoante determinado pelo artigo 6º, VIII do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO E DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Cobrança Indevida c/c 

Indenização por Danos Morais, na qual o Autor suscita suposta 

negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 54,04 (cinquenta e 

quatro reais e quatro centavos), à pedido do Réu, cuja origem seria 

desconhecida pelo mesmo. Observo que o Autor não nega o vínculo 

específico contratual com o Réu. À Mov. 27495102, pela Douta 

Magistrada, foi deferida a tutela antecipada, para determinar que o Réu 

providenciasse à baixa da negativação discutida. Na oportunidade, já 

deferiu a inversão do ônus da prova, em favor do Autor. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 28936541), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. À defesa (Mov. 28875459), o 

Réu se manifesta de maneira genérica, mas não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito 

aqui questionado, pois não juntou qualquer documentação à defesa. 

Impugnação apresentada à Mov. 29014421. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Pois bem. Da análise dos fatos, não 

se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria 

o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, posto que o Réu não juntou qualquer documento que 

comprovasse a existência de eventual débito que justificasse a 

negativação questionada, o que demonstra a flagrante falha na prestação 
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de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional 

da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se que, da 

defesa do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer legitima a 

negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, por negativar 

indevidamente o nome do Autor por débito cuja origem não logrou êxito em 

demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha 

na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos 

termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao 

serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o 

que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se 

firmou, faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os 

danos sofridos pelo Autor. Saliento, inclusive, que, à Mov. 27229537, o 

Autor entrou em contato com o Réu, o qual, por sua vez, não localizou 

qualquer pendência em atraso, que justificasse a negativação. E, à 

defesa, o Réu nada mencionou sobre o aludido áudio. Assim, de fato, 

OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja 

origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito aqui discutido, no valor de R$ 54,04 

(cinquenta e quatro reais e quatro centavos). OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, incluído em 

17/05/2016 (Mov. 27229534), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 54,04 

(cinquenta e quatro reais e quatro centavos), lançada em 17/05/2016, 

quanto ao contrato nº 028089011000078AD, caso o Réu não o faça. 

Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da 

negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência 

do ato ilícito do Réu. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade 

do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa 

ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência 

de débito. Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. 

Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 

10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da 

Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. 

Recurso inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) INDENIZAÇÃO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO 

COM MODERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

( B A R I O N I ,  D a n i l o  M a n s a n o .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1002611-94.2019.8.26.0016. J. em 11 Mar. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Mar. 2020.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. 

Saliento que, neste caso, independente a existência ou não de notificação 

prévia quanto ao teor da negativação, nos termos da súmula nº 359 do 

STJ, o débito específico que a subsidiaria, sequer foi demonstrado, o que 

reflete a culpa do Réu. No que tange ao quantum indenizatório, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, 

considerando esses elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pelo Réu quanto 

ao extrato oficial de negativação e suposta ausência de interesse de agir. 

2. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que 

os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, 

nos termos do artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por declarar a inexistência 

do débito aqui discutido, no valor de R$ 54,04 (cinquenta e quatro reais e 

quatro centavos). 4. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar que o Réu 

exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao 

débito aqui discutido, acima discriminado, incluído em 17/05/2016 (Mov. 

27229534), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 54,04 (cinquenta e quatro reais 

e quatro centavos), lançada em 17/05/2016, quanto ao contrato nº 

028089011000078AD, caso o Réu não o faça. 7. OPINO por condenar o 

Réu em ressarcir ao Autor, à título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso (17/05/2016 – Mov. 27229534), e correção monetária pelo 

INPC a partir da homologação do presente, pelo Douto Magistrado. 8. Por 

fim, considerando que o Réu não comprovou a existência do débito que 

subsidiou a negativação aqui questionada, OPINO por indeferir o pedido 

formulado à defesa no que diz respeito à condenação do Autor em 

litigância de má fé, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 

do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ DA SILVA DI SERIO (AUTOR)

PAULO SERGIO DI SERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002558-44.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAULO SERGIO DI SERIO, VALDEREZ DA SILVA DI SERIO REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Trata-se de embargos de declaração 

opostos contra a sentença que extinguiu o processo sob o fundamento de 

que a parte requerente deixou de comparecer a audiência de conciliação. 

Conheço dos embargos, porque tempestivos. No mérito, impõe-se acolher 

os embargos. A sentença terminativa prolatada nestes autos fundou-se 

na afirmação de que a parte requerente apresentou justificativa de sua 

ausência no dia da audiência. Com efeito, apesar da requerente informar 
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horas antes acerca da impossibilidade de comparecer na audiência de 

conciliação, cumpriu com o dever de comunicar o Juízo sua ausência no 

ato designado, dessa forma, é evidente o flagrante erro material, uma vez 

que a sentença prolatada fundou-se em premissa completamente 

equivocada. Por construção jurisprudencial, tem-se entendido que, afora 

os casos de esclarecer e de integrar o julgado, admitem-se os embargos 

aclaratórios, excepcionalmente, nas hipóteses de erro material. Cito a 

seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. 

PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO 

EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os 

embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. Excepcionalmente, 

esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com 

efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a 

qual tenha se fundado a decisão embargada. 3. No julgamento dos 

segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado 

primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.(STJ - EDcl 

nos EDcl no AREsp: 44510 PB 2011/0204438-9, Relator: Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2015) – destaque não original 

Explica Marinoni/Mitidiero[1]: “As inexatidões materiais e os erros de 

cálculo passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais 

não pode haver dúvida a respeito do desacerto sentencial. Inexatidão 

material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela 

exprimido. A inexatidão material constitui divergência entre a ideia do 

julgador e sua representação. [...] A correção de inexatidões materiais e 

de erros de cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive depois de 

transitada em julgado a decisão da causa. [...]” Ademais, há permissivo 

legal para proceder à correção do erro material, tratando-se do comando 

do art. 494, II, do CPC, ainda que, por efeito de consequência, haja 

alteração substancial do julgado, uma vez que na espécie, são ostensivos 

os efeitos infringentes. Posto isso, acolho os embargos de declaração 

para desconstituir a sentença de ID 30554126. Designe-se nova audiência 

de conciliação com urgência, conforme pauta do Juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito 

[1]CPC Comentado artigo por artigo, 3ª edição revista, atualizada e 

ampliada- São Paulo, RT, pág. 443.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015579-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSON DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1022509-59.2019.811.0001 

Reclamante: JAIRSON DE SOUZA BRANDÃO Reclamado: ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Afasto a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela Reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção, não 

havendo necessidade de prova pericial. Ultrapassada a preliminar, passo 

ao exame do mérito. Narra o autor que é titular da Unidade Consumidora 

6/2689720-7, porém, discorda do valor contido nas faturas dos meses de 

Fevereiro, Abril, Maio e Junho de 2019, por não refletir a média mensal da 

fatura de seu imóvel, pretendendo ao final a readequação das faturas e a 

condenação da Reclamada por danos morais. A Reclamada, em defesa, 

alega que a cobrança de energia elétrica do autor tem ocorrido por 

estimativa por se localizar em área rural, não possuindo equívoco quanto o 

consumo mensal capaz de ensejar a retificação das faturas questionadas, 

pleiteando ao final pela improcedência da ação. No caso, tratando-se de 

relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apto a provar 

o insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua 

procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Contudo, a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a 

legalidade do valor contido nas faturas emitidas nos meses de Fevereiro, 

Abril, Maio e Junho de 2019. Por meio do histórico de consumo 

apresentado pela Reclamada em defesa, é possível verificar que a média 

de consumo dos meses questionados pelo autor não reflete o consumo 

real do seu imóvel. Desta feita, considerando que o valor cobrado nas 

faturas questionadas pelo autor não reflete o consumo real de seu imóvel, 

concluo ser devida a readequação das faturas dos meses de Fevereiro, 

Abril, Maio e Junho de 2019 com base nos 12(doze) últimos meses. No 

que tange ao pedido de danos morais, não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade do autor. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que o autor passou a conviver com uma situação inesperada 

que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e 

preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, é 

importante destacar que o evento não culminou em outras consequências 

jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ou 

interrupção indevida dos serviços e exposição a situação vexatória, 

situações que, quando comprovadas, ensejariam indenização a título de 

danos morais. Nesse sentido, “DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. 

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada não se enquadram no conceito de dano moral, cujo substrato 

envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. O dano moral passível de 

ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o 

mero aborrecimento causado por atritos que normalmente ocorrem nas 

relações humanas. Sentença de improcedência mantida. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 8 4 2 1 8 1 1 2 0 0 3 8 2 6  S P 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011)”; “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO PLANO 

CONTRATADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL PRESUMIDOS. AUSÊNCIA 

DE OFENSA CONCRETA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

INOMINADO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005643945, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo 

Desessards, Julgado em 30/10/2015).” Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar 

arguida pela reclamada e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS formulados na inicial, e o faço para tão-somente DETERMINAR 

que a Reclamada proceda à readequação das faturas Fevereiro, Abril, 

Maio e Junho de 2019, com base nas 12(doze) últimas faturas aqui 

questionadas. Confirmo a liminar concedida – id. 25806338. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021539-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DANTAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021539-58.2019.811.0001 

Reclamante: WILLIAN CHAGAS GARCIA Reclamada: VIVO S/A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. O 

julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do 

CPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares previstas 

no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro 

de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e 

quatro reais e noventa e sete centavos) pela reclamada, com a qual alega 

não ter contratado serviços que pudesse justificar a cobrança do débito. 

Em contestação, a reclamada alega que não cometeu nenhum ilícito, 

arguindo que o reclamante era titular do terminal telefônico (65) 

99961-6981, o qual gerou fatura cujo pagamento não foi quitado pelo 

mesmo, resultando legítima, pois, a inscrição dos dados do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, não havendo que se falar em danos 

morais. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

existência de relação ao contratual entre as partes que pudesse ensejar a 

inscrição dos dados do reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De 

fato, não trouxe a reclamada ao processo nenhum documento que 

comprove a instalação do terminal telefônico no endereço do reclamante e 

que a linha estava em funcionamento à época em que a fatura discutida foi 

gerada. Registro ainda que as telas sistêmicas anexadas pela reclamada 

no corpo de sua contestação, por serem produzidas unilateralmente, não 

servem para comprovar a instalação do terminal telefônico na residência 

do reclamante. Assim, em virtude da reclamada não ter se desincumbido 

do ônus probatório, forçoso reconhecer a ilegitimidade da inserção do 

nome do reclamante nos órgãos restritivos de crédito. O entendimento 

predominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a ilegal 

inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral, que independe de prova objetiva do abalo à 

honra e à reputação sofrida pelo autor. É certo que no conceito amplo da 

honra estão também contemplados os valores morais relacionados com a 

reputação e o bom nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao 

público ou registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau 

pagador, tem sem dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito 

que desfrutava no meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo 

autor em razão da negativação indevida efetuada pela reclamada 

mostra-se evidente. A angústia, a preocupação, o incômodo são 

inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz 

consigo sensação de impotência e alterações de ânimo que devem ser 

entendidas como dano moral. A hipótese dos autos não revela mero 

dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que estão sujeitas 

todas as pessoas. Os incômodos sofridos pelo autor ultrapassaram os 

limites daqueles que podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. 

Destarte, provado, o ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte 

Reclamante e o nexo de causalidade, o dano moral é consequência lógica 

e que independe de prova e uma vez existente o dano, sua reparação é 

impositiva, na forma do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, 

artigo 186 do Código Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a responsabilidade 

indenizatória da reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da 

indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos 

orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu 

arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da 

razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da reclamada e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar 

nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

da ação para: DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 134,97 

(cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), ora discutido na 

presente ação; CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos pelo autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do 

INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) 

ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir 

da prolação da sentença, nos termos da súmula nº 362 do e. Superior 

Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de 

responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco 

inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida(11/01/2019), 

conforme Súmula n. 54 do STJ. Intime-se a reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), não se trata de multa diária, com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021574-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DENIS SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021574-18.2019.811.0001 

Reclamante: LILIA DENIS SOUSA FERREIRA Reclamada: OI S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. O 

julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do 

CPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares a serem 

analisadas, passo à análise da prejudicial de mérito deduzida pela 

reclamada em defesa. DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO 

Defende a reclamada que a pretensão da autora encontra-se prescrita, 

pois entende que o ato ilícito/ inscrição indevida, ocorreu em 09/12/2015, 

sendo que teria a autora teria até o dia 09/12/2018 para propor a ação 

para pleitear a reparação civil. O prazo prescricional para as demandas 

que envolvam indenização por danos morais em face de inscrição 

negativa nos órgãos de proteção ao crédito é de três anos, conforme 

estabelece o art. 206, §3º, V, do Código Civil, in verbis: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; 

No entanto, vênia devida, o termo inicial do prazo prescricional é a data em 
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que autora teve o efetivo conhecimento da inscrição negativa, e não a 

data em ocorreu o ato ilícito. A autora teve ciência da negativação/ato 

ilícito em 16/12/2019- id. 27606103, sendo que no presente caso não 

ocorreu a prescrição, uma vez que a parte autora propôs a ação em 

18/12/2019, ou seja, antes do término do prazo prescricional. Desse modo, 

rejeito a prescrição como prejudicial de mérito arguida pela reclamada e 

passo ao julgamento do mérito. DO MÉRITO Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos indevidamente em cadastro de proteção ao crédito por débito no 

valor de R$ 145,39 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e nove 

centavos) pela reclamada, com a qual alega não ter contratado serviços 

que pudesse justificar a cobrança do débito. Em contestação, a reclamada 

alega que não cometeu nenhum ilícito, arguindo que a reclamante era titular 

do terminal telefônico (65) 3685-1228, o qual gerou fatura cujo pagamento 

não foi quitado pelo mesmo, resultando legítima, pois, a inscrição dos 

dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo que 

se falar em danos morais. No caso, tratando-se de relação de consumo, 

na qual a reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que a reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, 

que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(CPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de 

demonstrar a existência de relação ao contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito. De fato, não trouxe a reclamada ao processo nenhum 

documento que comprove a instalação do terminal telefônico no endereço 

da reclamante e que a linha estava em funcionamento à época em que a 

fatura discutida foi gerada. Registro ainda que as telas sistêmicas 

anexadas pela reclamada no corpo de sua contestação, por serem 

produzidas unilateralmente, não servem para comprovar a instalação do 

terminal telefônico na residência da reclamante. Assim, em virtude da 

reclamada não ter se desincumbido do ônus probatório, forçoso 

reconhecer a ilegitimidade da inserção do nome da reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito e a improcedência do pedido contraposto. A 

propósito, averbe-se aresto pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. 

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. TELAS DE 

COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela 

autora. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pela autora ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para: DECLARAR inexistente 

o débito no valor de R$ 145,39 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e 

nove centavos), ora discutido na presente ação; CONDENAR a reclamada 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código 

Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A 

correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação 

aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, 

deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a 

inscrição indevida (02/12/2019), conforme Súmula n. 54 do STJ. Ainda, 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Confirmo a liminar concedida 

–id. 27610883. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1021985-61.2019.8.11.0001
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021985-61.2019.811.0001 

Reclamante: RUTE NOGUEIRA SANTANA Reclamada: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por RUTE NOGUEIRA 

SANTANA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Sem preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. Pretende a autora a condenação do reclamado 

em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança de 

um débito de R$ 2.066,78 (dois mil sessenta e seis reais e setenta e oito 

centavos), a qual alega ser indevida, vez que não possui relação jurídica 

com o reclamado que pudesse justificar a cobrança do débito. Na defesa, 

o reclamado alegou que a restrição é oriunda do inadimplemento das 
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parcelas do contrato nº 02 0022 182490, aderido pelo autor. Ainda, que o 

débito é fruto da cessão de crédito. Da análise das alegações e 

documentos que instruem o processo, verifico que o reclamado 

apresentou “cédula de crédito bancário” devidamente assinado pela 

autora em 05/05/2016, o qual alega não ter sido adimplido pela autora. 

Contudo, descurou de acostar aos autos o termo de cessão de crédito. A 

cessão de crédito, como é sabido, pressupõe um instrumento público ou 

particular, que deve observar certas formalidades, sob pena de não ser 

eficaz em relação a terceiros. Aliás, é o que prescreve o art. 288, do 

Código Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de 

um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou 

instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654”. Para 

a comprovação da cessão e, especialmente, para gerar eficácia perante o 

devedor, era imprescindível que tivesse sido firmada cessão de crédito 

por meio de instrumento que atendesse às formalidades legalmente 

previstas. Na hipótese concreta, o reclamado não trouxe aos autos o 

instrumento da cessão de crédito, motivo pelo qual não deve prevalecer o 

débito perante o mesmo. Por outro lado, comprovou a parte autora, por 

meio de extrato, a existência da restrição realizada pelo reclamado. 

Destarte, diante da ausência de provas quanto a existência de cessão de 

crédito, forçoso concluir que procede a alegação de que a cobrança do 

débito de R$ 2.066,78 (dois mil sessenta e seis reais e setenta e oito 

centavos), que ensejou à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito é indevida. Assim, em virtude do reclamado não ter se 

desincumbido do ônus probatório, forçoso reconhecer a ilegitimidade da 

inserção do nome do reclamante nos órgãos restritivos de crédito. O 

entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de 

que a ilegal inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral, que independe de prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela autora. É certo que no conceito 

amplo da honra estão também contemplados os valores morais 

relacionados com a reputação e o bom nome, sendo certo que quem tem 

seu nome exposto ao público ou registrado em órgãos de proteção ao 

crédito, como mau pagador, tem sem dúvidas, sua reputação abalada e 

diminuído o conceito que desfrutava no meio social. Assim, o abalo 

psicológico sofrido pela autora em razão da negativação indevida 

efetuada pelo reclamado mostra-se evidente. A angústia, a preocupação, 

o incômodo são inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado 

injustamente, traz consigo sensação de impotência e alterações de ânimo 

que devem ser entendidas como dano moral. A hipótese dos autos não 

revela mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que 

estão sujeitas todas as pessoas. Os incômodos sofridos pela autora 

ultrapassaram os limites daqueles que podem ?e devem ? ser absorvidos 

pelo homo medius. Destarte, provado, o ato injusto da negativação 

indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo de causalidade, o dano 

moral é consequência lógica e que independe de prova e uma vez 

existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma do artigo 5.°, 

incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código Civil e do artigo 

6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória do reclamado, resta nesse 

momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor 

doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da 

quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear 

pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande 

potencial econômico do reclamado e objetivando que este aprimore os 

seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO. A eficácia da 

cessão de crédito em relação ao devedor pressupõe sua celebração 

mediante instrumento público, ou particular que atenda às formalidades da 

lei, nos termos do artigo 288 do Código Civil . Hipótese em que não foi 

produzida prova da cessão. Ineficaz a cessão perante o devedor, não há 

falar em subsistência da inscrição creditícia sub judice, impondo-se a 

determinação de cancelamento do registro negativo do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como o julgamento de improcedência 

da reconvenção. Sentença reformada. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 

Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, que lançou 

indevidamente o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, 

causando-lhe lesão à honra e reputação, caracterizado está o dano moral 

puro, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e 

jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às 

particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se 

mostra razoável e proporcional. Sucumbência redimensionada. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70061058350, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, 

Julgado em 28/08/2014)”. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: DECLARAR inexistente o 

débito de R$ 2.066,78 (dois mil e sessenta e seis reais e setenta e oito 

centavos); CONDENAR o reclamado ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos pela autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do 

INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) 

ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir 

da prolação da sentença, nos termos da súmula nº 362 do e. Superior 

Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de 

responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco 

inicial o evento danoso (05/06/2016), ou seja, a inscrição indevida, 

conforme Súmula n. 54 do STJ. Intime-se o reclamado para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), não se trata de multa diária, com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020729-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR ESTEVAN DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020729-83.2019.811.0001 

Reclamante: CLAUDEIR ESTEVAN DE JESUS Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CLAUDEIR ESTEVAN DE JESUS em desfavor do BANCO 

BRADESCO S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Rejeito 

a preliminar de incompetência absoluta arguida pela autora na impugnação 

à contestação, vez que os documentos apresentados nos autos são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo necessidade 

de prova pericial. Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial 
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arguida pelo banco reclamado em defesa, porquanto entendo que a 

referida se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

Ultrapassadas as preliminares arguidas pelas partes, passo ao exame do 

mérito. Pretende o autor a condenação do banco reclamado em 

indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor 

de R$ 459,38 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito 

centavos), da qual alega desconhecer. Em defesa, esclarece o banco 

reclamado que o autor é titular de uma conta corrente, por meio da qual 

contraiu obrigações que deixaram de ser adimplidas. Tratando-se de 

relação de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir do 

Reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 

caso dos autos, o banco reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe 

cabia, eis que juntou aos autos “ficha-proposta de abertura de conta(s) de 

depósitos pessoas físicas conta fácil (PF), termo de adesão a produtos e 

serviços-pessoa física”, todos assinados pela parte autora, inclusive 

documentos pessoais que somente poderiam ser apresentados por ele. 

Conquanto o autor alegue a necessidade de perícia nos documentos 

apresentados pelo reclamado, entendo ser desnecessária, em razão das 

semelhanças apresentadas nas assinaturas constante nos documentos 

carreados aos autos que dispensa a utilização do aludido recurso Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de existência de relação 

negocial firmada entre as partes e que a inclusão do nome do autor junto 

aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da efetiva 

inadimplência das obrigações contraídas pelo autor. Portanto, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

do banco reclamado, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito e a ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do 

reclamado na ocorrência do fato danoso. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental comprobatória 

da contratação do cartão de crédito pela parte autora. Ausência de prova 

do pagamento. Art. 373, I, CPC. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Desconstituição da dívida 

descabida. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a 

origem da dívida e o seu inadimplemento, o cadastramento em órgãos de 

proteção ao crédito resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 

188, I, CC, resultando na ausência de um dos pressupostos do dever de 

indenizar, qual seja, a existência de ato ilícito. Dano moral descabido. 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos 

fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem 

indevida. Condenação por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 

11-12-2019) “ “APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDEIR ESTEVAN DE 

JESUS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020372-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020372-06.2019.811.0001 

Reclamante: ALUÍZIO LEITE Reclamado: BANCO BRADESCO S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por ALUIZIO 

LEITE em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Cumpre destacar, inicialmente, que o 

fato de o autor não ter comprovado nos autos ter pretendido solucionar a 

questão posta em juízo administrativamente não o impede de propor a 

presente ação. Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco 

reclamado por falta de interesse de agir. De igual modo, rejeito o pedido de 

indeferimento da inicial arguida pelo banco reclamado, por ausência de 

comprovante de residência em nome do autor e do extrato do 

SPC/SERASA retirado em balcão, em virtude de não ter apresentado outro 
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documento capaz de comprovar que o autor mora em endereço diverso do 

constante no comprovante de endereço por ele apresentado juntamente 

com a inicial, bem como de que as informações contidas no documento 

demonstrando a restrição pelo autor são inverídicas. Ultrapassadas as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação 

do reclamado em indenização por danos morais, em decorrência da 

inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a 

uma dívida no valor de R$ 114,71 (cento e quatorze reais e setenta e um 

centavos), uma vez que não possui relação jurídica que pudesse justificar 

a cobrança do débito. Na defesa, o reclamado apenas alegou ausência de 

ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação por danos morais. No caso, 

tratando-se de relação de consumo, na qual o reclamado encontra-se 

mais apto a provar o insucesso da demanda do que o reclamante 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que o reclamado não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência de 

relação ao contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do reclamante no cadastro de proteção ao crédito. Por outro lado, o 

reclamante demonstrou a existência do apontamento realizado pelo banco 

reclamado. Destarte, a míngua de substratos probatórios a respeito da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

forçoso concluir que procede a alegação de que o débito, no valor de R$ 

114,71 (cento e quatorze reais e setenta e um centavos), que ensejou à 

inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é indevida. 

Assim, em virtude de o reclamado não ter se desincumbido do ônus 

probatório, forçoso reconhecer a ilegitimidade da inserção do nome do 

reclamante nos órgãos restritivos de crédito e a condenaçaõ do banco 

reclamado por danos morais. A propósito, averbe-se aresto pertinente: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR 

PARTE DA RÉ. TELAS DE COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA 

PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, 

NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo 

autor. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pelo reclamado mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pela autora ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Conquanto a restrição indevida gere ao consumidor o direito 

de ser indenizado, cumpre destacar que a coexistência da inscrição 

indevida com outras anotações, inseridas pouco depois, devem ser 

consideradas para determinação do quantum indenizatório. Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória da reclamada, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da reclamada e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar 

nova ocorrência de atos desta natureza. Corroborando: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 

indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917).” Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para: 1 – DECLARAR inexistente o débito de R$ 114,71 (cento e 

quatorze reais e setenta e um centavos) discutido nos presentes autos; 2 

– CONDENAR o reclamado a indenizar o autor pelos danos morais por ele 

suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a 

partir desta decisão homologada e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (16/02/2019). Intime-se o reclamado para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do autor do cadastro 

negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

não se trata de multa diária, com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). P. I. C. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019771-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019771-97.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: FERNANDO SANTOS SOARES REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Opino. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS EM MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA formulada por FERNANDO SANTOS SOARES em 

desfavor da empresa NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. De plano, 
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passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento 

antecipado da lide. Não havendo preliminares, passa-se ao exame do 

mérito da lide colocada à apreciação do Poder Judiciário. MÉRITO: Narra o 

autor, na inicial, que detinha vínculo com a empresa reclamada, por meio 

do contrato de nº 1466458, e que em Julho de 2018 solicitou o 

cancelamento do serviço contratado, porém, mesmo após o pedido de 

cancelamento a reclamada continuou a realizar cobranças em sua conta 

corrente. Em razão das cobranças que alega serem indevidas, requer o 

autor a declaração de inexistência de débito, restituição, em dobro, dos 

valores debitados em sua conta corrente e a condenação da reclamada 

por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega ausência de pedido de 

cancelamento dos serviços contratados pelo autor, bem como que o 

cancelamento ocorreu em virtude do inadimplemento das faturas, 

pleiteando, por fim, pela improcedência da ação. Pois bem. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) A par dessas premissas, não obstante as 

argumentações esposadas pela Reclamada na peça defensiva, acerca da 

legitimidade dos débitos ora impugnados, forçoso reconhecer não ter esta 

logrado demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva, não 

sendo demasiado assinalar que a hipótese dos autos não se adequa às 

disposições insertas no artigo 188, I do Código Civil, justamente pela 

ausência de provas. Nesse contexto, percebe-se que a versão do autor é 

dotada de maior verossimilhança, eis que logrou êxito em comprovar que 

pediu o cancelamento da linha telefônica, por meio de protocolos, em 

Junho de 2018, não havendo justificativa para a cobrança dos serviços 

após o pedido de cancelamento. Consigne-se que, em tais circunstâncias, 

diante da inversão do ônus da prova, cabia à Reclamada comprovar a 

efetiva utilização dos serviços (relação das ligações efetuadas e 

recebidas) no período da fatura. Entretanto, assim não o fez. Registre-se, 

outrossim, que não houve impugnação específica por parte da empresa 

Reclamada acerca dos protocolos acostados a exordial. Destarte, à 

míngua de fatos modificativos, extintivos ou modificativos (art. 373, II) do 

direito do autor, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, 

devendo a cobrança dos débitos lançados na conta corrente do autor 

declarados ilegais. Em razão das cobranças indevidas debitadas na conta 

corrente do autor após o cancelamento do serviço, cabível a restituição 

dos valores indevidamente cobrados, calculado em dobro, conforme 

disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, verbis: “Art. 42. .... Parágrafo 

Único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.” Por outro lado, quanto ao pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, entendo ser incabível, pois, considerando 

que a negativa da ré em realizar o cancelamento do serviço indesejado 

pelo cliente não desborda o mero descumprimento contratual, bem como 

que o autor não trouxe aos autos nenhuma situação capaz de ensejar o 

reconhecimento da deflagração de danos morais, impondo-se a 

denegação de tal pedido. Ademais, o autor acostou aos autos apenas 

carta de cobrança do SPC, o qual não comprova que o nome do autor fora 

negativado. Ressalte-se que os danos morais devem se restringir àquelas 

situações de sofrimento, angústia, em evidente afronta aos direitos da 

personalidade, sendo certo que sua caracterização ante os meros 

dissabores da vida acabaria por banalizar o instituto. Saliento, pois, que 

não se deve admitir a banalização dos danos morais, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 

ou a exposição pública, situações que não se coadunam com situações 

tão comuns hoje na vida do homem moderno. A propósito, colaciono 

decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO 

ANTERIOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

decorrentes de cobranças indevidas perpetradas pela ré em razão da 

dívida declarada inexistente em ação anterior, julgada improcedente na 

origem. Apesar do reconhecimento da falha na prestação de serviços, 

não há falar em dano moral indenizável, uma vez que os fatos não 

afetaram os atributos de personalidade da autora, não passando de mero 

dissabor, insuscetível de reparação pecuniária. Não é qualquer entrave ou 

dissabor que gera reparação pecuniária a esse título. Ao contrário, deve 

ocorrer algo sério e extraordinário que exija a intervenção judiciária. Da 

situação telada nos autos, pelo menos não há provas contundentes em 

sentido contrário, vislumbra-se que não restou configurado tenha a parte 

autora sofrido abalo considerável a ponto de ensejar reparação de ordem 

moral. Considerando que não houve sequer inscrição negativa em nome 

da autora, tal fato não pode ser considerado para fins de configuração do 

dano moral. Destarte, ausente um dos pressupostos ensejadores da 

responsabilidade civil, qual seja, o dano, impositiva a manutenção da 

sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083536524, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em: 20-02-2020)” Posto isso, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

formulada por FERNANDO SANTOS SOARES em desfavor da empresa 

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para 

tão somente: A) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos 

presentes autos e; B)CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 

1.060,90 (um mil sessenta reais e noventa centavos), já calculada em 

dobro, devidamente corrigido pelo INPC. IBGE, com juros de mora de 1%, 

ambos a contar da data do efetivo desconto. Confirmo a decisum proferida 

– id. 27663455. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022144-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANTONIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1022144-04.2019.811.001 

RECLAMANTE: CLAUDIA ANTONIA DE CASTRO RECLAMADA: SADE 

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CLAUDIA ANTONIA DE CASTRO em 
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desfavor da empresa SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA-ME. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, 

passando ao julgamento antecipado da lide. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial cível arguida pela autora, porquanto os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

presente ação, não necessitando de prova pericial. Superada a preliminar, 

passo ao exame do mérito. Pretende a autora a condenação da reclamada 

em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no 

valor de R$ 207,69 (duzentos e sete reais e sessenta e nove centavos), 

da qual alega desconhecer. Em defesa, esclarece a reclamada que a 

autora efetuou a compra de seus produtos, totalizando o montante de R$ 

539,40 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), a ser pago 

em 06(seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 89,90 (oitenta e nove 

reais e noventa centavos), porém, deixou de efetuar o pagamento de duas 

parcelas, fato que levou a exercer o seu direito de incluir os dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Tratando-se de relação de 

consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê 

a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir da 

Reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com a reclamada, competindo a esta a 

demonstração de que a inscrição estava calcada no inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pela parte Autora. E, no caso dos 

autos, a reclamada desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do 

CPC), eis que juntou aos autos, contrato devidamente assinado pela 

autora, bem como resumo do contrato com as parcelas que deixaram de 

ser adimplidas. Esses elementos são suficientes para demonstrar a 

existência do contrato e, com ele, a legitimidade dos valores exigidos, 

restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato não legítimo. 

Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão 

acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de 

verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora não se 

desvencilhou. Além disso, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados aos autos dispensa o aludido recurso. Dessa feita, 

o conjunto probatório autoriza a conclusão de existência de relação 

negocial firmada entre as partes e que a inclusão do nome da parte Autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da efetiva 

inadimplência das parcelas dos produtos adquiridos junto à reclamada. 

Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da empresa reclamada, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. 

Prova documental comprobatória da contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. 

Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CLAUDIA ANTONIA DE CASTRO em 

desfavor da empresa SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA-ME, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1021998-60.2019.811.0001 

RECLAMANTE: DARCI GOMES DA SILVA RECLAMADO: BANCO 

BRADESCO S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO 

ILÍCITO formulada por DARCI GOMES DA SILVA em desfavor do BANCO 

BRADESCO S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, 

passando ao julgamento antecipado da lide. Rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo banco reclamado em defesa, porquanto o 

fato de o autor não o ter procurado para resolver o problema 

administrativamente não o impede de ajuizar a ação e obter a tutela 

jurisdicional. Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pelo banco reclamado em defesa, porquanto a referida se confunde com o 

mérito e com ele será analisada. Ultrapassadas as preliminares arguidas 

pelo banco reclamado, passo ao exame do mérito. Pretende o autor a 

condenação do banco reclamado em indenização por danos morais, em 

decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, referente a dois débitos, o primeiro de R$ 125,54 (cento e vinte e 

cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e o último de R$ 136,18 (cento 

e trinta e seis reais e dezoito centavos), dos quais alega desconhecer. Em 

contestação, o reclamado alega que o autor não comprovou o abalo 

sofrido em decorrência da inserção de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito capaz de condená-lo por danos morais. No caso, tratando-se 

de relação de consumo, na qual o reclamado encontra-se mais apto a 

provar o insucesso da demanda do que o reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre ressaltar, porém, que o reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação ao contratual 

entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe o reclamado ao 

processo nenhum documento que comprove a contratação e utilização de 

seus serviços pelo autor. Por outro lado, comprovou o autor, por meio de 

extrato SCPC que o seu nome fora incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito por débitos indevidos. Assim, em virtude de o reclamado não ter se 

desincumbido do ônus probatório, forçoso reconhecer a ilegitimidade da 

inserção do nome do reclamante nos órgãos restritivos de crédito e a 

condenação do reclamado por danos morais. A propósito, averbe-se 

aresto pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. TELAS DE COMPUTADOR 

APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO 

C P C . ( T J - R J  -  A P L :  0 0 1 2 3 9 4 5 5 2 0 1 0 8 1 9 0 2 0 5  R J 

0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 25/02/2014, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/03/2014 

17:16) O entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência é no 

sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que independe de prova 

objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor. É certo que no 

conceito amplo da honra estão também contemplados os valores morais 

relacionados com a reputação e o bom nome, sendo certo que quem tem 

seu nome exposto ao público ou registrado em órgãos de proteção ao 

crédito, como mau pagador, tem sem dúvidas, sua reputação abalada e 

diminuído o conceito que desfrutava no meio social. Assim, o abalo 

psicológico sofrido pelo autor em razão da negativação indevida efetuada 

pelo reclamado mostra-se evidente. A angústia, a preocupação, o 

incômodo são inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado 

injustamente, traz consigo sensação de impotência e alterações de ânimo 

que devem ser entendidas como dano moral. A hipótese dos autos não 

revela mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que 

estão sujeitas todas as pessoas. Os incômodos sofridos pelo autor 

ultrapassaram os limites daqueles que podem ?e devem ? ser absorvidos 

pelo homo medius. Destarte, provado, o ato injusto da negativação 

indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo de causalidade, o dano 

moral é consequência lógica e que independe de prova e uma vez 

existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma do artigo 5.°, 

incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código Civil e do artigo 

6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória do reclamado, resta nesse 

momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor 

doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da 

quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear 

pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande 

potencial econômico do reclamado e objetivando que este aprimore os 

seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistentes os débitos de R$ 125,54 (cento e vinte e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos) e de R$ 136,18 (cento e trinta e seis 

reais e dezoito centavos), discutidos nos autos; CONDENAR o reclamado 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código 

Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A 

correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação 

aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, 

deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a 

inscrição indevida(29/05/2016), conforme Súmula n. 54 do STJ. Intime-se o 

reclamado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se trata de multa diária, com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022108-59.2019.811.0001 

Reclamante: EDIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA Reclamado: ITAU UNIBANCO 
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MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por EDIVALDO SOUZA DA 

OLIVEIRA em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. De plano, passo ao 
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julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Rejeito a preliminar de incompetência 

absoluta do juizado especial arguida pelo banco reclamado em defesa, 

porquanto entendo que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando de prova 

pericial. Ultrapassada a preliminar deduzida pelo reclamado em defesa, 

passo ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação do banco 

reclamado em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma 

dívida no valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa 

centavos), da qual alega desconhecer. Em defesa, alega o reclamado que 

o débito é oriundo da conta corrente que possui saldo devedor atual no 

montante de R$ 199,10 (um mil novecentos e noventa e nove reais e dez 

centavos). Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil, 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento 

de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, 

litteris: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento: 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam." Destarte, 

será objetiva a responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja 

o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo 

e o comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto 

subjetivo – culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na 

causalidade material, bastando para sua configuração a presença do 

dano. A par das premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por 

se tratar de fato negativo - inexistência de negócio contratual - não há 

como exigir do reclamante, pela evidente impossibilidade material, a 

comprovação de que jamais travou relação comercial com o banco 

reclamado, competindo a este a demonstração de que a inscrição estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela 

parte Autora. E, no caso dos autos, o banco reclamado desincumbiu-se do 

ônus que lhe cabia, eis que comprovou a existência de relação jurídica 

entre as partes, bem como que o débito provém de adiantamento 

contratado pelo autor que não fora pago. Acostou ao processo, ainda, 

cópia da carteira da carteira de trabalho do reclamante e comprovante de 

residência apresentados no momento da contratação. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de existência de relação negocial 

firmada entre as partes e que a inclusão do nome da autora junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da efetiva inadimplência 

das obrigações contraídas pelo autor. Portanto, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte do banco 

reclamado, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e 

a ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do 

reclamado na ocorrência do fato danoso. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental comprobatória 

da contratação do cartão de crédito pela parte autora. Ausência de prova 

do pagamento. Art. 373, I, CPC. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Desconstituição da dívida 

descabida. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a 

origem da dívida e o seu inadimplemento, o cadastramento em órgãos de 

proteção ao crédito resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 

188, I, CC, resultando na ausência de um dos pressupostos do dever de 

indenizar, qual seja, a existência de ato ilícito. Dano moral descabido. 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos 

fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem 

indevida. Condenação por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 

11-12-2019) “ “APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO proposta por EDIVALDO SOUZA DA OLIVEIRA em desfavor de 

ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022115-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ABREU FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1022115-51.2019.811.0001 

RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ABREU FIGUEIREDO RECLAMADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ 

FERNANDO ABREU FIGUEIREDO em desfavor do BANCO ITAU UNIBANCO 

S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das 

provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes 

dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao 

julgamento antecipado da lide. Rejeito a preliminar de incompetência 

absoluta arguida pelo banco reclamado em defesa, porquanto entendo que 

os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 
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presente ação, não necessitando de prova pericial. Ultrapassada a 

preliminar suscitada em defesa, passo ao exame do mérito. Pretende o 

autor a condenação do banco reclamado em indenização por danos 

morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 1.454,34 (hum 

mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), da 

qual alega desconhecer. Em defesa, esclarece o banco reclamado que o 

débito questionado pelo autor é oriundo do cartão de crédito de nº 

5204-xxxx-xxxx-03xx que por ele foi contratado e utilizado, bem como 

que a inclusão dos dados do reclamante nos órgãos decorre do 

inadimplemento das faturas do referido cartão de crédito. Tratando-se de 

relação de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir do 

reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 

caso dos autos, o reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 

373, II, do CPC), eis que juntou aos autos, proposta de adesão ao cartão 

de crédito, devidamente assinado pelo reclamante, ainda, faturas de 

compras realizadas e áudio contendo gravação de ligação efetuada pelo 

reclamante ao reclamado solicitando a senha do cartão de crédito que não 

havia sido enviado ao seu endereço. Esses elementos são suficientes 

para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade dos 

valores exigidos, restando assim afastada qualquer possibilidade de 

contrato não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos 

autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que 

tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas 

afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor não 

se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão 

do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em 

razão da efetiva inadimplência das faturas do cartão de crédito contratado 

pelo Reclamante. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida por parte do reclamado, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. 

Prova documental comprobatória da contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. 

Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUIZ FERNANDO ABREU FIGUEIREDO em 

desfavor do BANCO ITAU UNIBANCO S/A, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022158-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARVALHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1022158-85.2019.811.0001 

RECLAMANTE: MANOEL CARVALHO DA SILVA RECLAMADO: BANCO 

BRADESCO S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

formulada por MANOEL CARVALHO DA SILVA em desfavor do BANCO 

BRADESCO S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 716 de 900



passando ao julgamento antecipado da lide. Rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo banco reclamado em defesa, porquanto o 

fato de o autor não o ter procurado para resolver o problema 

administrativamente, não o impede de ajuizar a ação e obter a tutela 

jurisdicional. Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pelo banco reclamado em defesa, porquanto a referida se confunde com o 

mérito e com ele será analisada. Ultrapassadas as preliminares arguidas 

pelo banco reclamado, passo ao exame do mérito. Pretende o autor a 

condenação do banco reclamado em indenização por danos morais, em 

decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 84,51 (oitenta e quatro reais 

e cinquenta e um centavos), da qual alega desconhecer. Em contestação, 

o reclamado alega que o autor não comprovou o abalo sofrido em 

decorrência da inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

capaz de condená-lo por danos morais. No caso, tratando-se de relação 

de consumo, na qual o reclamado encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que o reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre ressaltar, porém, que o reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação ao contratual 

entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe o reclamado ao 

processo nenhum documento que comprove a utilização de seus serviços 

pelo autor. Por outro lado, comprovou o autor, por meio de extrato SCPC 

que o seu nome fora incluído nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido. Assim, em virtude de o reclamado não ter se desincumbido do 

ônus probatório, forçoso reconhecer a ilegitimidade da inserção do nome 

do reclamante nos órgãos restritivos de crédito e a condenação do 

reclamado por danos morais. A propósito, averbe-se aresto pertinente: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR 

PARTE DA RÉ. TELAS DE COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA 

PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, 

NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo 

autor. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pelo reclamado mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pelo autor ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória do reclamado, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico do reclamado e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Já no que 

tange ao pedido de condenação do reclamado ao pagamento de danos 

materiais, tendo em vista que embora o ônus da prova quanto a este fato 

competia ao autor, não trouxe ele qualquer documento capaz de 

comprovar que o valor mencionado na inicial fora adimplido, razão pelo 

qual o pleito é improcedente. Por fim, reconhecida a eventual ocorrência 

de fraude em virtude da inclusão do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido, deve ser afastada a multa por 

litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação 

para, e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 84,51 (oitenta e 

quatro reais e cinquenta e um centavos) discutido nos autos; CONDENAR 

o reclamado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos 

pelo autor no montante de R$3.000,00 (três mil reais). Esse valor deverá 

ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de 

juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual 

Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do 

CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da 

sentença, nos termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. 

Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade 

extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento 

danoso, ou seja, a inscrição indevida(10/09/2018), conforme Súmula n. 54 

do STJ. Intime-se o reclamado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do reclamante do cadastro negativo, apenas 

no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se trata de multa 

diária, com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022445-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UELISON PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1022445-48.2019.811.0001 

RECLAMANTE: UELISON PEREIRA VIANA RECLAMADA: MATOS 

COMÉRCIA DE PERFUMES E COSMÉTICOS TLDA. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por UELISON PEREIRA 

VIANA em desfavor da empresa MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E 

COSMÉTICOS LTDA. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. 

Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das 

partes constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, 

passando ao julgamento antecipado da lide. Inexistindo preliminares 
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previstos no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação da reclamada 

em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a dois débitos, o 

primeiro de R$ 189,66 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e seis 

centavo) e o último de R$ 128,18 (cento e vinte e oito reais e dezoito 

centavos), os quais alega desconhecer. Em defesa, esclarece a 

reclamada que os débitos que ensejaram à inserção dos dados do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito são provenientes de 

compras que por ele foram realizadas e não pagas. O Código de Defesa 

do Consumidor encontra sua aplicação como norma protetiva dos 

vulneráveis negociais. Portanto, impende a análise dos elementos 

objetivos e subjetivos nas relações jurídicas objurgadas para verificar, 

antes, se é caso de desequilíbrio negocial que justifique a tutela 

consumerista. In casu, o autor não atende ao conceito de consumidora, 

conforme conceitua a Teoria Finalista. O que qualifica uma pessoa como 

consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em 

benefício próprio, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem 

ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração 

de outros bens ou serviços. E, no caso, restou evidente que o autor não é 

destinatário final dos produtos que adquiriu da empresa reclamada, 

repassando-os, portanto, para terceiros, o que afasta, pois a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Em que pese o autor não ter admitido 

ser revendedor da empresa reclamada, os documentos por ela 

apresentados juntamente com a defesa evidenciam a existência de 

relação comercial (art. 373, II, do CPC). Pra comprovar o alegado, a 

reclamada apresentou comprovante cadastro realizado pelo autor, 

comprovante de entrega dos produtos, que por ele fora assinado, bem 

como áudio contendo ligação comprovando a aquisição dos produtos pelo 

autor. Dispensa-se, no presente caso, até mesmo a realização de perícia 

grafotécnica suscitada pelo reclamante na impugnação à contestação, 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa o aludido recurso. Esses elementos são suficientes 

para demonstrar a existência de relação comercial e, com ele, a 

legitimidade dos valores exigidos, restando assim afastada qualquer 

possibilidade de contrato não legítimo. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de existência de relação negocial firmada entre as 

partes e que a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao 

crédito se deu em razão da efetiva inadimplência dos boletos dos produtos 

que foram adquiridos pelo autor para serem revendidos. Portanto, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da reclamada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito 

e a ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

reclamada na ocorrência do fato danoso. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. 

DESCABIMENTO. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apesar de, na inicial, a autora dizer 

“que não recorda” sobre relação com a demandada (fl. 03); e, na réplica, 

reclamar a inexistência de prova quanto à circunstância de ser 

revendedora da Natura (fl. 90), após a juntada do contrato por ela firmado 

em 22.06.16 (fl. 105/v), ela admitiu tal fato, mas insistiu na inexistência de 

prova da “origem” da dívida. 2. As inscrições nos valores das dívidas 

vencidas em 19.09.16 e 10.10.16 (fls. 11/12), dizem respeito à compra por 

ela efetuada, demonstradas por meio da nota fiscal emitida em 27.08.16 (fl. 

25), cuja prova é suficiente para demonstrar a origem da dívida e os fatos 

impeditivos do direito da autora (art. 373, inc. II, do CPC). 3. Como a autora 

não comprovou o pagamento dos débitos por ela contraídos, como lhe 

competia (art. 373, inc. I, do CPC), não é caso para declaração de 

inexistência da dívida, configurando exercício regular de um direito a 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ante o 

evidente inadimplemento, impondo-se a reforma da sentença, com a 

improcedência dos pedidos. 2. Prejudicada a análise do recurso adesivo. 

Apelação provida. Recurso adesivo prejudicado.(Apelação Cível, Nº 

70082705518, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 24-10-2019)” 

Por último, no caso em debate, denota-se que o reclamante tenta se eximir 

de suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 

do Novo Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013)”; “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)”. Por fim, 

considerando que a empresa reclamada comprovou a aquisição de 

produtos pelo autor que por ele não foram adimplidos, tenho por 

procedente o pedido contraposto formulado pela reclamada. Isto posto, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por UELISON PEREIRA VIANA em desfavor da empresa MATOS 

COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno o reclamante a pena 

de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser 

revertido em favor da reclamada, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno-a - na forma 

do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, o que faço para o fim 

de condenar o reclamante ao pagamento de R$ 343,83 (trezentos e 

quarenta e três reais e oitenta e três centavos), acrescidos de juros e 

correção monetária a partir da apresentação do pedido contraposto. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021449-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021449-50.2019.811.0001 

Reclamante: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA Reclamado: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Afasto a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela Reclamada 
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em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista 

que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção, bem como a própria empresa afirma inexistir irregularidade no 

hidrômetro instalado no imóvel do Reclamante. Ultrapassada a preliminar, 

passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que é 

usuário dos serviços prestados pela Reclamada, matrícula 67774-4, e que 

a média mensal de consumo de água de seu imóvel é de 35 metros 

cúbicos. Que a média de consumo cobrada nos meses de Outubro/2019 e 

Dezembro/2019 não correspondem ao consumo mensal de sua residência, 

fato que levou a questioná-las administrativamente. Ainda, que embora 

tivesse entrado em contato com a Reclamada para questionar a cobrança 

da fatura do mês de Outubro/2019, R$ 346,50 (trezentos e quarenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos), em 18/12/2019 teve o serviço 

suspenso. Em razão do acima noticiado, requer a retificação das faturas 

de Outubro/2019 e Dezembro/2019, a restituição da quantia paga 

indevidamente e a condenação da Reclamada por danos morais. A 

Reclamada, por sua vez, alega que inexiste ato ilícito, uma vez que foi 

realizada vistoria no hidrômetro instalado na residência do Reclamante não 

sendo constatada qualquer irregularidade em seu funcionamento, e mais, 

que a fatura foi gerada a partir da leitura do consumo registrado no imóvel, 

atribuindo a responsabilidade pelo aumento do consumo ao reclamante. No 

caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. No entanto, a empresa Reclamada não 

comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor 

(art. 373, II, do CPC), que pudesse justificar o aumento de consumo e a 

regularidade do débito cobrado nas faturas emitidas nos meses de 

Outubro/2019 e Dezembro/2019. Ademais, se não existe e nem existia 

irregularidade no hidrômetro instalado à época em que as faturas foram 

geradas torna-se injustificável o valor cobrado nas mesmas. Ressalte-se 

ainda que o consumo registrado nos meses de Outubro/2019 e 

Dezembro/2019 não são compatíveis com o consumo anterior do imóvel e 

tampouco com o consumo registrado posteriormente a estas faturas, 

sendo certo que o consumo mensal do imóvel se manteve, não tendo sido 

registrado consumo semelhante ao discutido nesta demanda. 

Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à 

concessionária, sendo impossível exigir do Reclamante a produção de 

prova negativa. Portanto, não tendo a reclamada comprovado de forma 

inequívoca a regularidade dos débitos questionados nestes autos, ônus 

que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do NCPC e art. 6º, VIII, do CDC, 

impõe-se a readequação dos valores das faturas questionadas. A 

cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito passível de indenização 

por danos morais. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELETRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMO 

EXCESSIVO, COBRADOS ACIMA DA MEDIA USUAL. READEQUAÇÃO. 

CABIMENTO. A autora alegou ter recebido fatura de energia elétrica dos 

meses de agosto e setembro de 2015 em valores muito superiores ao 

usual. A ré sustentou a regularidade da cobrança. Foram julgados 

procedentes os pedidos, determinando a desconstituição das faturas e 

determinando que novas sejam emitidas, observada a média de consumo 

da unidade consumidora, considerando 11 meses anteriores às faturas de 

faturamento excessivo. Com efeito, cabia a demandada comprovar a 

excepcionalidade do consumo a maior, que se mostra absolutamente 

discrepante dos demais meses pagos pela parte autora. A ocorrência de 

temporal corrobora a conclusão de eventual irregularidade na medição. 

Revisão das faturas que se revela solução justa e equânime ao caso em 

tela. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005904701, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016).” “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE LOCAL INACESSÍVEL 

PARA LEITURA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE 

DE REALIZAÇÃO DA LEITURA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DISCREPANTE. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007902240, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/08/2018)”. A indenização por danos 

morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre 

tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos 

prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, 

por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da 

indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da 

razoabilidade. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da 

reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e 

nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante 

da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o 

faço para: DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação das 

faturas dos meses de Outubro/2019 e Dezembro/2019, com base na 

média dos 12(doze) meses anteriores a emissão das faturas aqui 

discutidas; DETERMINAR que o valor revisado seja abatido nas faturas 

vincendas, em virtude de ser constatado o pagamento das faturas dos 

meses de Outubro/2019 e Dezembro/2019; CONDENAR a reclamada a 

pagar a Reclamante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Confirmo a liminar concedida 

–id. 7581480. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1021430-44.2019.811.0001 

RECLAMANTE: RAFAEL COLETTE CORREA DA COSTA RECLAMADO: 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por RAFAEL 

COLETTE CORREA DA COSTA em desfavor da empresa ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas documentais 

e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, entendo 
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desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da 

lide. Inicialmente, consigno que as preliminares arguidas em defesa pela 

empresa reclamada, de ausência de documentos devem ser rejeitadas, 

porquanto as referidas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas. Ultrapassadas as preliminares arguidas pela reclamada, passo 

ao exame do mérito. Narra o autor, na inicial, que teve seus dados 

inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em 14/08/2019 pela empresa 

reclamada, referente a uma dívida no valor de R$ 296,49 (duzentos e 

noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), a qual foi paga em 

10/09/2019. Em razão do apontamento que alega ser indevido, requer a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da reclamada por 

danos morais. Em defesa, a reclamada alega ter exercido o seu direito, 

uma vez que não constatou o pagamento do débito de R$ 

296,49(duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) com 

vencimento em 14/08/2019, pleiteando pela improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. Pois bem. A presente relação é de consumo 

e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim 

estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) Do conjunto probatório constante nos 

autos, verifico que o autor realizou o pagamento do débito de R$ 

296,49(duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) com 

vencimento em 14/08/2019, em 10/09/2019. Não obstante a inclusão tenha 

sido devida, pelo fato de o autor não ter realizado pagamento da fatura 

dentro do prazo de vencimento, a sua manutenção não é. Afirma-se isto, 

pois restou comprovado nos autos que o nome do reclamante até a data 

de 17/12/2019 - id. 2766773, ainda permanecia nos órgãos de proteção ao 

crédito. Assim, ao deixar de cumprir com a sua obrigação, que é de 

proceder à baixa, em prazo razoável, agiu a reclamada com culpa. Desta 

feita, concluo que houve a falha na prestação de serviço da empresa 

reclamada ao manter o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito por uma dívida quitada, devendo, portanto, ser procedente o 

pedido de declaração de inexistência do débito e a condenação da 

reclamada por danos morais. A propósito, averbe-se aresto pertinente: 

“CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO 

ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AUTORA QUE EFETUOU O 

PAGAMENTO DAS PARCELAS, CONTUDO, PERMANECEU INSCRITA 

JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN 

RE IPSA CONFIGURADOS. PROCEDER ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Restou incontroverso 

nos autos o fato das partes terem entabulado um acordo para a quitação 

do débito. Ocorre que, mesmo realizando os pagamentos (fl. 03, verso), a 

autora teve seu nome mantido junto aos órgãos de... (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003650033 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data 

de Julgamento: 08/08/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2012)” O entendimento 

predominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a ilegal 

inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral, que independe de prova objetiva do abalo à 

honra e à reputação sofrida pelo autor. É certo que no conceito amplo da 

honra estão também contemplados os valores morais relacionados com a 

reputação e o bom nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao 

público ou registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau 

pagador, tem sem dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito 

que desfrutava no meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo 

autor em razão da negativação indevida efetuada pelo reclamado 

mostra-se evidente. A angústia, a preocupação, o incômodo são 

inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz 

consigo sensação de impotência e alterações de ânimo que devem ser 

entendidas como dano moral. A hipótese dos autos não revela mero 

dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que estão sujeitas 

todas as pessoas. Os incômodos sofridos pelo autor ultrapassaram os 

limites daqueles que podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. 

Destarte, provado, o ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte 

Reclamante e o nexo de causalidade, o dano moral é consequência lógica 

e que independe de prova e uma vez existente o dano, sua reparação é 

impositiva, na forma do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, 

artigo 186 do Código Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a responsabilidade 

indenizatória do reclamado, resta nesse momento fixar o “quantum” da 

indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos 

orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu 

arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da 

razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico do reclamado e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar 

nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: DECLARAR inexistente o 

débito de R$ 296,49 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove 

centavos) discutido nos autos; CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente 

a partir da homologação da presente decisão e juros moratórios a partir da 

citação, por se tratar de relação contratual. Intime-se a reclamada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), não se trata de multa diária, com incidência a 

partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021083-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021083-11.2019.811.0001 

Reclamante: BENEDITO CARLOS DE CARVALHO Reclamado: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por EDIVALDO 

SOUZA DA OLIVEIRA em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. De plano, 
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passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial suscitada pelas partes, 

porquanto entendo que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando de prova 

pericial. Ultrapassada a preliminar deduzida pelo reclamado em defesa, 

passo ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação do banco 

reclamado em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma 

dívida no valor de R$ 2.571,78 (dois mil quinhentos e setenta e um reais e 

setenta e oito centavos), da qual alega desconhecer. Em defesa, o banco 

reclamada alega existência de relação jurídica entre as partes, bem como 

que o débito questionado pelo autor é oriundo dos serviços que foram 

contratados e não pagos, o que ocasionou à inserção de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir do 

reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 

caso dos autos, o banco reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe cabia 

(art. 373, II, do CPC), eis que comprovou a existência de relação jurídica 

entre as partes, bem como que o débito provém de adiantamento 

contratado pelo autor que não fora pago. Esses elementos são suficientes 

para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade dos 

valores exigidos, restando assim afastada qualquer possibilidade de 

contrato não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos 

autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que 

tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas 

afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor não 

se desvencilhou. Releva mencionar, ainda, que caso presente, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de existência de relação negocial firmada entre as partes e que 

a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se 

deu em razão da efetiva inadimplência das obrigações por ele contraído. 

Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte do banco reclamado, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. 

Prova documental comprobatória da contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. 

Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO proposta por EDIVALDO SOUZA DA OLIVEIRA em desfavor de 

ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1020800-85.2019.811.0001 

RECLAMANTE: ADJENANE CRISTINE DA COSTA RECLAMADO: BANCO 

BRADESCARD S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ADJENANE CRISTINE DA COSTA em 
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desfavor do BANCO BRADESCO S/A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária 

a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Sem 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pretende a 

autora a condenação do banco reclamado em indenização por danos 

morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 105,14 (cento e 

cinco reais e quatorze centavos), da qual alega desconhecer. Em defesa, 

esclarece que a inclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é oriunda do cartão de crédito de nº 0004180531062083017 que 

por ela foi contratado e utilizado, porém, não foi pago. Tratando-se de 

relação de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir da 

reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela autora. E, 

no caso dos autos, o reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe cabia 

(art. 373, II, do CPC), eis que juntou aos autos, proposta de adesão ao 

cartão de crédito, devidamente assinada pela reclamante e faturas do 

referido cartão de crédito. Acostou ao processo, ainda, cópia da carteira 

da carteira de trabalho da reclamante e documentos pessoais que por ela 

foram apresentados no ato da contratação. Esses elementos são 

suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a 

legitimidade dos valores exigidos, restando assim afastada qualquer 

possibilidade de contrato não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à 

hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a 

fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar 

suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora 

não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de existência de relação negocial firmada entre as partes e que 

a inclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se 

deu em razão da efetiva inadimplência das faturas do cartão de crédito 

que por ela foi contratado. Portanto, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida por parte do reclamado, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano 

moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o 

dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade 

entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato 

danoso. A propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO 

DÉBITO. Prova documental comprobatória da contratação do cartão de 

crédito pela parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, 

CPC. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADJENANE 

CRISTINE DA COSTA em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021289-25.2019.811.0001 

Reclamante: LUCAS HENRIQUE SANTOS AMARAL Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUCAS HENRIQUE SANTOS AMARAL em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial arguida pelo banco reclamado em defesa, porquanto entendo que 

os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

presente ação, não necessitando de prova pericial. Rejeito a preliminar de 

falta de interesse de agir arguida pelo banco reclamado em defesa, 

porquanto o fato de o autor não o ter procurado para resolver o problema 

administrativamente, não o impede de ajuizar a ação e obter a tutela 

jurisdicional. Outrossim, rejeito as preliminares de inépcia da inicial 

arguidas pelo banco reclamado em defesa, porquanto as referidas se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas. Ultrapassadas as 

preliminares arguidas pelo banco Reclamado, passo ao exame do mérito. 

Pretende o autor a condenação do banco reclamado em indenização por 

danos morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 577,57 

(quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), da qual 

alega desconhecer. Em defesa, esclarece o banco reclamado que o débito 

questionado pelo autor é oriundo do cartão de crédito de nº 

455181154767722 que por ele foi contratado e utilizado, bem como que a 

inclusão dos dados do reclamante nos órgãos decorre do inadimplemento 

das faturas do cartão de crédito contratado. Tratando-se de relação de 

consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê 

a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir do 

reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 

caso dos autos, o reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 

373, II, do CPC), eis que juntou aos autos, proposta de adesão ao cartão 

de crédito, devidamente assinada pelo reclamante, e ainda, faturas de 

compras realizadas e documentos pessoais que foram apresentados no 

ato da contratação. Esses elementos são suficientes para demonstrar a 

existência do contrato e, com ele, a legitimidade dos valores exigidos, 

restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato não legítimo. 

Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão 

acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de 

verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor não se 

desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

da efetiva inadimplência das faturas do cartão de crédito contratado pelo 

Reclamante. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida por parte do reclamado, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. 

Prova documental comprobatória da contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. 

Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS HENRIQUE 

SANTOS AMARAL em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno o 

reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da Reclamada, na forma do artigo 

80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno-o na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021815-89.2019.811.0001 

Reclamante: JUAN DANIEL PERION Reclamada: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA Vistos, etc. Deixo de realizar o relatório, ante a 

faculdade que me concede a Lei nº 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por JUAN DANIEL PERON em desfavor da empresa 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que a matéria debatida reveste-se unicamente de 

direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Acolho o pedido 

de retificação, passando a consta no polo passivo a empresa SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Inexistindo preliminares previstas no 

art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame 

do mérito. DO MÉRITO Pretende o autor a condenação da Reclamada por 

danos morais, ao argumento de que em 23/09/2019 solicitou o 

cancelamento do serviço de TV por assinatura contratado, contudo, 

embora tivesse solicitado o cancelamento do serviço, vem recebendo 

diversas ligações e em diferentes horários da Reclamada objetivando 

recebimento de valores indevidos. A Reclamada, em defesa, assevera na 

contestação que o autor em 23/09/2019, solicitou o cancelamento do 

serviço de TV por assinatura. Que posteriormente entrou em contato com 

o autor para ofertá-lo um novo plano que por ele foi aceito. Ainda, que o 

autor possuía dívida em aberto decorrente de um parcelamento por ele 

realizado, pleiteando ao final pela improcedência da ação. A presente 

relação é de consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, 

litteris: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento: 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam." Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor SOMENTE não será responsabilizado pelo 

serviço defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que 

decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn) Na 

hipótese, restou incontroverso o cancelamento do serviço de TV por 

assinatura pelo autor em 23/09/2019. Contudo, comprovou a reclamada, 

por meio de áudio, que o serviço cancelado em 23/09/2019 fora reativado 

pelo fato de o autor ter aceitado um novo plano por ela ofertado. De igual 

modo, restou comprovado que o autor recebeu ligações da Reclamada 

objetivando o recebimento de valores pelos serviços que lhe foram 

prestados e não pagos. Vale destacar, ainda, que a cobrança de dívida 

efetivamente existente reveste-se de exercício regular de direito do 

credor, sendo vedada a exposição do devedor ao constrangimento (art. 

42, do CDC). O dano moral só ocorre, quando houver agressão à 

dignidade da pessoa humana, não bastando mera contrariedade ou 

dissabor, na medida em que o instituto da responsabilização civil tem por 

finalidade coibir e reparar atos ilícitos e não o de indenizar sensibilidades 

exageradas. Embora comprovado nos autos pelo autor o recebimento de 

várias ligações, não comprovou que todas as ligações recebidas são 

provenientes da empresa Reclamada. Ademais, a simples existência de 

ligações reiteradas não é suficiente para abalar qualquer atributo da 

personalidade da parte autora, tratando-se de transtorno comum da vida 

em sociedade. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Trata-se responsabilidade civil pelo fato do 

serviço fundada na teoria do risco do empreendimento. DANO MORAL. 

COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO. 

Havendo débito junto à empresa financeira, é certo que pode haver 

cobrança da dívida contra o devedor. Assim a cobrança de débito é ato 

lícito, e está protegido pela excludente do exercício regular de direito (art. 

188, I, do Código Civil Brasileiro), desde que, no exercício de tal direito, o 

credor não venha a expor o cliente à situação vexatória, extrapolando a 

legalidade de sua conduta. No caso em tela, portanto, o dano moral não é 

presumido e, assim, dependia de prova que não foi produzida pela 

apelante, uma vez que não ficou demonstrado o excesso alegado, de 

modo que as ligações e cobranças realizadas não ultrapassaram os 

limites do exercício regular de direito do credor de cobrar a dívida. 

APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081656753, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de 

Lemos Junior, Julgado em: 26-06-2019) Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, o pedido formulado na presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por JUAN DANIEL PERON em desfavor da 

empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1002359-22.2020.811.0001 

Reclamante: LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA Reclamados: BANCO 

DO BRASIL S/A E TAM LINHAS AÉREAS S/A. Vistos, etc. A parte autora 

propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito e Indenização por Danos morais em face de BANCO DO BRASIL 

S/A e da empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A, ao argumento de que não 

reconhece a compra realizada junto ao Segundo Reclamado que fora 

debitada no cartão de débito que possui do Primeiro Reclamado. O primeiro 

Reclamado apresentou defesa, porém, celebrou acordo com a parte 

autora na audiência de conciliação - id. 29482299, no valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). Durante a realização da audiência, a parte 

autora requereu a homologação do acordo e o prosseguimento da ação 

em face do Segundo Reclamado que não se fez presente pelo fato de ter 

recepcionado o “Aviso de Recebimento” em data posterior (26/02/2020) a 

data marcada para a realização da audiência de conciliação (20/02/2020). 

Decido. No caso dos autos, importa reconhecer que o acordo firmado 

entre a parte autora e a instituição bancária, corré, refere-se ao caso de 

responsabilidade solidária, sendo que o referido acordo aproveita a outra 

reclamada, independentemente da vontade das partes, conforme 

preceitua o art. 844, §3º, do Código Civil. A propósito, colaciono decisões 

nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ACORDO COM A CORRÉ (DECOLAR.COM) QUE APROVEITA AO OUTRO 

DEMANDADO. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. 

INAPLICABILIDADE DO ART.10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA 

COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ART.2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO 

DO ENUNCIADO 161 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA 
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DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. (Recurso Cível Nº 71008100760, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/11/2018) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO INTERNA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO COM CORRÉ (LOJA 

PONTO FRIO) QUE APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS. PROCESSO 

EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 

10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE 

REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 161 DO 

FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Recurso Cível 

Nº 71007046113, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/09/2017) Diante o exposto, opino 

pela homologação do acordo firmado pelo Banco do Brasil S/A e a parte 

autora, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, bem pela extinção da ação, sem julgamento do 

mérito, em relação ao Segundo Reclamado, nos termos do art. 485, inciso 

IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do 

processo. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 100469-48.2020.811.0001 

Reclamante: FABRINNE FERNANDES OLIVEIRA MELO Reclamado: BANCO 

DO BRASIL S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do 

art. 355, inc. I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando 

na fase atual a necessidade da produção de outras provas. Rejeito o 

pedido de indeferimento da concessão de benefício da justiça gratuita 

pleiteado pela autora, tendo em vista que as causas em trâmite perante os 

Juizados Especiais, no primeiro grau de jurisdição, independe de 

pagamento de custas, taxas ou despesas congêneres, consoante 

inteligência do art. 54, da Lei 9.099/95. Outrossim, rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da presente ação, porquanto entendo que a referida se 

confunde com o mérito e com ele será analisada. Ultrapassadas as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Narra a autora, na inicial, que é 

titular da conta corrente 146.578-3, agência 2116-5, junto ao banco 

Reclamado, e que no ano de 2019 foi surpreendida com o bloqueio de sua 

conta, fato este que a impossibilitou de movimentá-la e até mesmo de 

realizar saque de seu próprio salário. Ainda, que em contato com a 

agência bancária, esta lhe informou que a conta foi bloqueada por 

suspeita de fraude. Que o banco reclamado pediu que aguardasse 

03(três) dias para que tudo fosse resolvido, contudo, depois de expirado 

o prazo, nada fora resolvido, razão pela qual propôs a presente ação 

objetivando o desbloqueio da conta corrente e a condenação do 

reclamado por danos morais. O Banco Reclamado, em defesa, assevera 

que o bloqueio da conta bancária da autora ocorreu em 03/01/2020, pelo 

fato de ter recepcionado um depósito com suspeita de fraude o valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), agindo dentro das normas quando há 

suspeita de fraude. Em seguida, que a conta bancária da autora foi 

desbloqueada em 20/01/2020, pleiteando ao final a improcedência da ação 

por ausência de ato ilícito. Tratar-se de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde o Reclamado está mais 

apto a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Contudo, da análise do conjunto probatório constante nos autos, embora 

reste incontroverso o bloqueio da conta corrente da autora por suspeita 

de fraude, não comprovou o reclamado que o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) depositado foi efetivamente contestado por terceiro. Afirma-se 

isso porque deixou de apresentar aos autos cópia do processo de 

contestação da quantia depositada na conta da autora. É demasiadamente 

temerária a instituição financeira, de modo unilateral, suspender a 

prestação dos serviços, bloqueando o uso da conta corrente do cliente e, 

meramente alegando depósito duvidoso e fraudulento. A atitude tomada 

pelo reclamado dificultou, sobremaneira, a manutenção da autora, pois se 

viu impossibilitada de sacar, depositar valores ou realizar qualquer outra 

movimentação financeira que se fizesse necessária durante o período do 

bloqueio. Nesta relação, que envolve o consumidor correntista e a 

instituição bancária, a vítima, modo patente, teve seu patrimônio 

bloqueado, o que se estima inaceitável em tempos atuais. Entende-se que 

alguns depósitos eventualmente fraudulentos, o que, repito, não restou 

comprovado nos autos, não têm o condão de suspender a relação 

contratual como um todo, ou estaríamos em situação de alerta candente. 

Assim, mister concluir que a prestação do serviço, pelo fornecedor, foi 

defeituosa e inadequada, causando indubitavelmente um resultado danoso 

para o consumidor, pelo que é devida a reparação moral correspondente, 

nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. BANCO. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE. 

IMPEDIMENTO DE SAQUE DO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL 

EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO. Sendo incontroverso o bloqueio indevido da conta corrente do 

autor, o qual restou impossibilitado de usufruir seu beneficio 

previdenciário, é de se reconhecer a existência de abalo moral, porquanto 

a impossibilidade de movimentar suas finanças certamente trouxe ao autor 

mais do que meros dissabores, ainda mais em se tratando de pessoa 

idosa, que depende do benefício depositado junto ao réu para sua 

manutenção. Quantum indenizatório, porém, que se mostra excessivo, 

comportando minoração para R$3.000,00. RECURSO DO RÉU 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 

UNÂNIME.” (Recurso Cível Nº 71004511739, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/04/2014). Relativamente às provas da ocorrência de danos morais, a 

regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos 

de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito da parte adversa. Esta regra geral 

comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a 

notoriedade do fato. Nas hipóteses de indenização por dano moral, 

consistente na reparação da dor, do infortúnio, do dissabor, em suma, da 

falta de respeito à dignidade humana, a conseqüência ? dano ? deflui de 

forma natural do mundo fático, da ordem natural das coisas, do que soe 

acontecer na realidade da vida comunitária. Podemos afirmar, dependendo 

do conceito que temos do mundo científico, que esses efeitos resultam da 

própria ciência. Em casos tais, em face da evidência, basta provar o fato e 

o nexo causal entre a conduta indevida ou ilícita da demandada, e o fato 

originário. Por isso, não tem aplicação a máxima quod non est in actis non 

est in mundo. Não se trata de uma presunção legal, como concebida no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, pois nestas se admite a 

contraprova, mas de uma consequência natural, de uma presunção 

natural (para manter-se o termo técnico empregado, apesar da imprecisão, 

pois o que existe é um indício que, uma vez provado, presume existente o 

fato presumido, na feliz distinção de MONTERO AROCA). Provado o fato 

básico, isto é, o ponto de apoio, provado está o dano, suporte fático do 

dever de reparar o dano. Isso se infere da convivência societária natural, 

a qual prima pelo respeito à dignidade de cada ser humano, carecendo de 

afirmação judicial, ao contrário das presunções legais. Cabe a autora 

provar o fato básico e alegar a consequência natural, o 

fato-consequência. Disso cuidou a autora. Reconhecida a 
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responsabilidade indenizatória do reclamado, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da reclamada e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar 

nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e o faço para: TORNAR 

definitiva a liminar concedida-id. 27870862; CONDENAR o reclamado pagar 

à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1022127-65.2019.811.0001 

RECLAMANTE: TARICK RODRIGUES GONÇALVES RECLAMADO: ITAÚ 

UNIBANCO S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

formulada por TARICK RODRIGUES GONÇALVES em desfavor de ITAÚ 

UNIBANCO S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, 

passando ao julgamento antecipado da lide. Sem preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação do 

banco reclamado em indenização por danos morais, em decorrência da 

inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a 

uma dívida no valor de R$ 356,04 (trezentos e cinquenta e seis reais e 

quatro centavos), da qual alega desconhecer. Em defesa, o banco 

reclamado alegou que a inserção dos dados do reclamante ocorreu em 

virtude de o mesmo ter deixado de realizar o pagamento dos serviços 

contratados, pleiteando ao final pela improcedência da ação. Tratando-se 

de relação de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. No caso em apreço, 

o autor na petição inicial não desconhece a existência de relação jurídica, 

apenas arguiu a inexistência do débito cobrado pelo banco reclamado, o 

qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar o 

alegado, o autor apresentou o extrato, no qual é possível verificar a 

existência da restrição realizada pelo reclamado em relação ao débito 

discutido nos autos. Conquanto o autor alegue desconhecimento do 

débito, o banco reclamado comprovou nos autos, que o débito cobrado é 

oriundo da utilização do limite a ele concedido que não foi pago. Logo, 

concluo que o reclamado cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II, do CPC), mesmo frente às meras argumentações do 

autor de desconhecimento de débito. Destarte, a inscrição do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de um direito, 

não havendo falar-se em cancelamento do débito. Outrossim, não há 

falar-se em ocorrência de dano moral, uma vez que ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do 

reclamado na ocorrência do fato danoso. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental comprobatória 

da contratação do cartão de crédito pela parte autora. Ausência de prova 

do pagamento. Art. 373, I, CPC. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Desconstituição da dívida 

descabida. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a 

origem da dívida e o seu inadimplemento, o cadastramento em órgãos de 

proteção ao crédito resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 

188, I, CC, resultando na ausência de um dos pressupostos do dever de 

indenizar, qual seja, a existência de ato ilícito. Dano moral descabido. 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos 

fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem 

indevida. Condenação por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 

11-12-2019) “ “APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 
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REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por TARICK RODRIGUES 

GONÇALVES em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019814-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1019814-34.2019.811.0001 

Reclamante: CLEITON SANTOS FERREIRA Reclamado: ITAÚ UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. 

I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de outras provas. Sem preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Narra o autor, na inicial, que é 

titular da conta corrente 4456, agência 38169-1, junto ao banco 

Reclamado, e que em 05/11/2019, foi surpreendido com o bloqueio de sua 

conta. Que em contato com o banco este informou que a sua conta havia 

sido bloqueada pelo fato de haver movimentação suspeita e que a mesma 

ficaria bloqueada. Ainda, que tentou de todas as formas obter uma 

solução administrativa, pois precisaria movimentar a conta e mantê-la para 

receber seus proventos, contudo, não obteve êxito. O Banco Reclamado, 

em defesa, alega que encerrou a conta bancária do autor pelo fato de 

existir apontamentos em seu nome, bem como que lhe é facultado mantê-lo 

como cliente. Por fim, que não cometeu ato ilícito, pois o autor foi 

devidamente cientificado acerca do encerramento de conta, pleiteando 

pela improcedência da ação. Tratar-se de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde o Reclamado está mais 

apto a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que a conta corrente 

que o autor possuía junto ao banco Reclamado não foi bloqueada, mas 

sim, encerrada. Consta no corpo da defesa que o Autor foi devidamente 

cientificado acerca do encerramento de sua conta corrente em 

12/11/2018, tendo inclusive assinado o Aviso de Recebimento 

encaminhado pelo banco Reclamado – id. 28811267, pg. 13, não 

subsistindo, portanto, a alegação de ausência de comunicação prévia. 

Anoto que o banco Reclamado logrou em demonstrar a existência de 

diversos apontamentos em nome do autor. Destaca-se ser direito de 

ambas as partes rescindir unilateralmente o contrato de prestação de 

serviços firmado por tempo indeterminado. Prevê o art. 12 da Resolução 

CMN nº 2.025/93, com redação alterada pela Resolução nº 2.747, de 

28/6/2000, as condições de rescisão do contrato de conta de depósitos à 

vista por iniciativa de qualquer das partes, com a estipulação de prazo 

para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato, o que 

foi observado pelo banco reclamado. Logo, tendo o banco Reclamado 

desincumbido o ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), 

concluo que não configura irregularidade no procedimento por ele 

adotado, pois observou as disposições contidas no art. 12 da Resolução 

CMN nº 2.025/93, com redação alterada pela Resolução nº 2.747, de 

28/6/2000. Assim, tendo o banco Reclamado desincumbido do ônus 

probatório (art. 373,II, do CPC), concluo pela improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. A propósito, colaciono decisão nesse 

sentido: “Obrigação de Fazer - Encerramento de contas correntes de 

forma unilateral Pretensão à manutenção das contas e indenização por 

danos morais de R$ 100.000,00 - Sentença de improcedência Recurso 

dos autores - Preliminar de cerceamento de defesa por não produção de 

prova oral - Inocorrência - Impossibilidade – Instituição financeira que 

observou o cumprimento das disposições para o aludido encerramento – 

Aplicação do artigo 12 da Resolução nº 2.025 de 1993 do Banco Central - 

Danos morais não caracterizados - Aplicação do art. 252 do RITJSP - 

Sentença mantida Recurso não provido. (Apelação nº 

1003704-58.2016.8.26.0223, E. 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Achile Alesina, j. 15/03/2017).” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CLEITON SANTOS FERREIRA em 

desfavor do BANCO ITAU S/A, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020646-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1020646-67.2019.811.0001 

RECLAMANTE: ANDRE LUIZ SILVA DO AMARAL. RECLAMADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

formulada por ANDRE LUIZ DA SILVA DO AMARAL em desfavor do 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, das 

afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária a 

fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Sem 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pretende o 

autor a condenação do banco reclamado em indenização por danos 

morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 226,15 

(duzentos e vinte e seis reais e quinze centavos), da qual alega 

desconhecer. Em defesa, o banco reclamado assevera que o autor 

contratou produto/serviço “adiantamento à depositante”, vindo a utilizá-lo, 

contudo, deixou de adimplí-lo, fato este que culminou à inserção dos 

dados do autor nos órgão de proteção ao crédito. Tratando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê 

a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
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reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. No caso em apreço, 

o autor não desconhece a existência de relação jurídica, apenas arguiu 

desconhecimento do débito cobrado pelo banco reclamado, o qual levou à 

inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar o alegado, o autor apresentou o extrato do SCPC, no qual é 

possível verificar a existência da restrição realizada pelo reclamado em 

relação ao débito discutido nos autos. Conquanto o autor alegue 

desconhecimento do débito, o banco reclamado comprovou nos autos, por 

meio de extrato, que o débito é proveniente de “adiantamento” que por ele 

foi utilizado e não pago dentro do prazo de vencimento. Destarte, a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é exercício 

regular de um direito, uma vez que não constatou o pagamento do serviço 

contratado pelo mesmo, não havendo falar-se em cancelamento do débito. 

Assim, entendo que o reclamado cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II, do CPC), mesmo frente às meras argumentações do 

autor de desconhecimento de débito, ressaltando que veio alegar 

inexistência de relação jurídica apenas quando da apresentação da 

impugnação à contestação, com a finalidade de obter vantagem. Portanto, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte do banco reclamado, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. A propósito, 

colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental 

comprobatória da contratação do cartão de crédito pela parte autora. 

Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. Inadimplência 

evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito. 

Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por ANDRE LUIZ SILVA DO 

AMARAL em desfavor da empresa ITAU UNIBANCO S/A, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017835-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017835-37.2019.811.0001 

Reclamante: ANTONIO CRUZ DA SILVA Reclamada: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Opino. Inobstante a empresa reclamada tenha comparecido à 

sessão de conciliação, descurou de apresentar defesa, motivo pelo qual 

aplico os efeitos da revelia. Destarte, passo à análise do mérito e das 

provas trazidas pelo autor, uma vez que a presunção de veracidade dos 

fatos decorrentes da revelia, não implica em consequente acolhimento do 

pedido exordial, pois apenas acarreta a aceitação como verdadeira da 

matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o 

autor, provar os fatos constitutivos de seu direito. DO MÉRITO Narra o 

autor na inicial que em 2011 mudou-se do imóvel com endereço no bairro 

vila rosa, na rua beira rio, n° 21, pelo fato de o local ser considerado de 

risco. Que embora tenha se mudado do local e cumprido com todas as 

suas obrigações, tomou conhecimento de que a Reclamada inseriu seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito por débitos indevidos (2015 e 

2016). Em virtude do ocorrido, requereu a declaração de inexistência dos 

débitos questionado nos autos e a condenação da reclamada por danos 

morais. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pelo reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 
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civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é incontroverso que a prova 

acerca da utilização dos serviços pelo autor caberia à Reclamada, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), vez que se beneficiaria 

com tal demonstração. Por outro lado, demonstrou o autor que o seu nome 

foi inserido nos órgãos de proteção por débitos vencidos no ano de 2015 

e 2016. Desta feita, de acordo com os documentos existentes, restou 

patente a falha da Reclamada ao incluir os dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por débitos indevidos, devendo portanto, serem 

cancelados e a reclamada condenada a reparar os danos causados ao 

consumidor. A propósito, averbe-se aresto pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. - 

INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE 

CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. 

TELAS DE COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo 

autor. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pelo autor ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistentes o débitos de R$ 92,33 (noventa e dois reais e 

trinta e três centavos), com vencimento em 14/07/2015; R$ 92,33 (noventa 

e dois reais e trinta e três centavos), com vencimento em 14/08/2015; R$ 

191,60 (cento e noventa e um reais e sessenta centavos), com 

vencimento em 14/09/2015; R$ 210,17 (duzentos e dez reais e dezessete 

centavos), com vencimento em 14/10/2015; R$ 92,33 (noventa e dois reais 

e trinta e três centavos), com vencimento em 16/11/2015 e ; R$ 937,90 

(novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos), com vencimento em 

16/05/2016, discutidos nos autos; CONDENAR a reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente 

pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto 

percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A correção monetária deverá 

incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula nº 362 do 

e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, 

tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter 

como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição 

indevida(21/08/2015), conforme Súmula n. 54 do STJ. Intime-se a 

reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se trata de multa diária, com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1000203-61.2020.811.0001 

Reclamante: ADRIANA GOMES ESPIRITO SANTO Reclamada: SDB 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS formulada por 

ADRIANA GOMES ESPIRITO SANTO em desfavor da empresa SDB 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Diante da ausência de pedido de 

designação de audiência de audiência de instrução e julgamento e, não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento antecipado 

da lide da presente ação no estado em que se encontra. DO MÉRITO Narra 

a parte autora, na inicial, que deixou a sua motocicleta no estacionamento 

exclusivo para clientes da empresa reclamada, no dia 19/10/2019 para 

realizar compras. Que teve o compartimento do baú de sua motocicleta 

arrombada e a subtração de seu celular J5 PRO na cor preta, sendo que, 

devido ao ocorrido teve prejuízo que montam de R$ 1.374,00 (um mil 

trezentos e setenta e quatro reais). Ainda, que tentou resolver 

administrativamente, porém, não obteve êxito, razão pela qual propôs a 

presente ação objetivando o recebimento dos valores relativo ao baú da 

moto arrombada e do celular furtado e condenação da empresa reclamada 

por danos morais. A reclamada, em defesa, alega ausência de ato ilícito 

capaz de ensejar a sua condenação por danos materiais e morais. 

Analisando o processo e documento que o instruem, verifico restar 

incontroverso nos autos que a parte autora compareceu nas 

dependências da reclamada para realizar compras no dia 19/10/2019. 

Para comprovar o alegado, a parte autora juntou comprovante de compras 

realizadas no dia 19/10/2019, boletim de ocorrência, reclamação feita no 

PROCON, nota fiscal de moto, orçamento do assento da moto e recibo do 

celular furtado com data de 19/10/2019. Consoante entendimento 

jurisprudencial uníssono, o estabelecimento comercial ao oferecer 
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estacionamento a seus clientes passa a responder pelos danos causados 

aos consumidores que nele estacionam seus veículos, haja vista os 

deveres de guarda e vigilância. Inteligência da Súmula nº 130 do STJ. A 

responsabilidade do demandado é objetiva, independentemente da 

constatação de culpa para consubstanciar o dever de ressarcir os 

prejuízos experimentados pelo consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. 

In casu, embora a parte autora tenha comprovado nos autos que no dia 

19/10/2019 realizou compras no estabelecimento da reclamada, não há 

provas de que o assento de sua motocicleta foi arrombado no 

estacionamento fornecido pela reclamada, tampouco a subtração do 

celular. A inversão do ônus da prova do consumidor não ocorre de forma 

absoluta, exigindo-se que a versão do consumidor seja verossímil para 

que a inversão probatória seja operada. Para o reconhecimento da 

verossimilhança da alegação deve o consumidor produzir prova mínima, 

indiciária dos fatos constitutivos de seu direito. No caso dos autos, 

deveria ao menos fazer prova da existência do celular que alegou ter sido 

subtraído, bem como do arrombamento. No caso em apreço, sequer a 

parte autora requereu a designação da audiência de instrução e 

julgamento para comprovar o alegado. Além disso, não há nos autos prova 

de que tenha relatado o ocorrido à administração da Reclamada para 

averiguar o ocorrido. É cediço que o boletim de ocorrência, no qual consta 

a versão do ocorrido por apenas um dos envolvidos no evento narrado, 

de modo algum pode ele ser considerado dotado de presunção de 

veracidade absoluta, malgrado possa o magistrado aproveitá-lo para 

formar seu livre convencimento. Ausente nos autos prova de que a sua 

motocicleta fora arrombada nas dependências da reclamada e do celular 

furtado, o pedido deve ser julgado improcedente. De igual modo, deve ser 

afastado o dano moral, pois não comprovou a autora ter sofrido lesão a 

direito da personalidade ou mesmo abalo psicológico em razão do fato. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO 

DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

SHOPPING. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORA QUE NÃO 

COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 333, 

INCISO I DO CPC. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.Narra o autor que, em 16/06/2014, teve os 

seus pertences subtraídos do interior de veículo, em estacionamento, 

administrado pela requerida. 2. O conjunto probatório se mostra por 

demais frágil, não sendo suficiente para embasar o pedido do autor. O 

autor limitou-se a acostar dois recibos e sites onde constam celular e 

óculos semelhantes aos que teriam sido subtraídos. Não foi acostado 

qualquer documento indicando ter havido reclamação às rés. O boletim de 

ocorrência, por ser prova unilateral, não é documento hábil a comprovar 

que os fatos tenham ocorrido da maneira descrita na inicial. Poderia ter 

solicitado a prova testemunhal ou mesmo o depoimento de funcionários 

que estavam trabalhando naquele dia ou ainda, ter solicitado a gravação 

(vídeo) do sistema de segurança do dia do fato. Todavia, não o fez e 

assim não se desincumbiu do ônus do art. 333, inciso I do CPC. 3. Ainda 

que se opere a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a 

parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu 

direito. A simples alegação do fato não é suficiente para justificar a 

pretensão dependendo de prova completa e convincente a respeito do 

direito postulado sob pena de não ver atendida a tutela buscada. 4. Não há 

que se falar em aplicação da Teoria da Redução do Módulo da Prova, 

diante da ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora e 

também em virtude de que esta não esgotou todas as provas que estavam 

ao seu alcance. 5. Dessa forma, não há como ser acolhida a pretensão 

inicial diante da insuficiência probatória. 6. Deixo de apresentar 

manifestação em relação ao pedido de dano moral tendo em vista a falta 

de insurgência específica da parte no tópico. 7. Sentença que merece ser 

mantida pelos seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 

46 da Lei n.° 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71005649892, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 

17-12-2015)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS formulada por 

ADRIANA GOMES ESPIRITO SANTO em desfavor da empresa SDB 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). P.I.C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021199-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BELA MENEGUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021199-17.2019.811.0001 

Reclamante: ILMA BEA MENEGUELLI Reclamado: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Afasto a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela Reclamada 

em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista 

que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção, bem como a própria empresa afirma inexistir irregularidade no 

hidrômetro instalado no imóvel da reclamante. Ultrapassada a preliminar, 

passo ao exame do mérito. A reclamante alega na petição inicial que é 

usuária dos serviços prestados pela Reclamada, matrícula 453972-9, e 

que discorda do valor cobrado nas faturas dos meses de Outubro/2019 e 

Novembro/2019. Que a média de consumo cobrada nos meses de 

Outubro/2019 e Novembro/2019 não correspondem ao consumo mensal 

de sua residência. Ainda, que a Reclamada suspendeu o fornecimento de 

água de sua residência, motivo pelo qual requereu a retificação das 

faturas dos meses de Outubro/2019 e Novembro/2019, a restituição da 

quantia paga indevidamente e a condenação da Reclamada por danos 

morais. A Reclamada, por sua vez, alega que inexiste ato ilícito, uma vez 

que foi realizada vistoria no hidrômetro instalado na residência da 

reclamante não sendo constatada qualquer irregularidade em seu 

funcionamento, e mais, que as faturas foram geradas a partir da leitura do 

consumo registrado no imóvel, atribuindo responsabilidade pelo aumento 

do consumo à reclamante. No caso, tratando-se de relação de consumo, 

na qual a reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que a reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. No entanto, a empresa 

Reclamada não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do 

direito da autora (art. 373, II, do CPC), que pudesse justificar o aumento de 

consumo e a regularidade do débito cobrado nas faturas emitidas nos 

meses de Outubro/2019 e Novembro/2019. Ademais, se não existe e nem 

existia irregularidade no hidrômetro instalado à época em que as faturas 

foram geradas torna-se injustificável o valor cobrado nas mesmas. 

Ressalte-se ainda que o consumo registrado nos meses de Outubro/2019 

e Novembro/2019 não são compatíveis com o consumo anterior do imóvel 

e tampouco com o consumo registrado posteriormente a estas faturas, 

sendo certo que o consumo mensal do imóvel se manteve, não tendo sido 

registrado consumo semelhante ao discutido nesta demanda. 

Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à 

concessionária, sendo impossível exigir da reclamante a produção de 

prova negativa. Portanto, não tendo a reclamada comprovado de forma 

inequívoca a regularidade dos débitos questionados nestes autos, ônus 

que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do NCPC e art. 6º, VIII, do CDC, 

impõe-se a readequação dos valores das faturas questionadas. A 

cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito passível de indenização 

por danos morais. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELETRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E 
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INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMO 

EXCESSIVO, COBRADOS ACIMA DA MEDIA USUAL. READEQUAÇÃO. 

CABIMENTO. A autora alegou ter recebido fatura de energia elétrica dos 

meses de agosto e setembro de 2015 em valores muito superiores ao 

usual. A ré sustentou a regularidade da cobrança. Foram julgados 

procedentes os pedidos, determinando a desconstituição das faturas e 

determinando que novas sejam emitidas, observada a média de consumo 

da unidade consumidora, considerando 11 meses anteriores às faturas de 

faturamento excessivo. Com efeito, cabia a demandada comprovar a 

excepcionalidade do consumo a maior, que se mostra absolutamente 

discrepante dos demais meses pagos pela parte autora. A ocorrência de 

temporal corrobora a conclusão de eventual irregularidade na medição. 

Revisão das faturas que se revela solução justa e equânime ao caso em 

tela. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005904701, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016).” “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE LOCAL INACESSÍVEL 

PARA LEITURA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE 

DE REALIZAÇÃO DA LEITURA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DISCREPANTE. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007902240, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/08/2018)”. A indenização por danos 

morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre 

tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos 

prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, 

por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da 

indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da 

razoabilidade. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da 

reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e 

nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante 

da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o 

faço para: DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação das 

faturas dos meses de Outubro/2019, no valor de R$ 617,16 (seiscentos e 

dezessete reais e dezesseis centavos) e Novembro/2019, no valor de R$ 

93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos), com base na 

média dos 12(doze) meses anteriores a emissão das faturas aqui 

discutidas; DETERMINAR que o valor revisado seja abatido nas faturas 

vincendas, em virtude de ser constatado o pagamento das faturas dos 

meses de Outubro/2019 e Novembro/2019; CONDENAR a reclamada a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Confirmo a liminar concedida 

–id. 28719792. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021661-71.2019.8.11.0001
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IZABEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021661-71.2019.811.0001 

Reclamante: IZABEL LEITE DA SILVA Reclamada: VIVO S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Narra a 

autora que a empresa Reclamada a partir do mês de Setembro de 2018 

passou a cobrar em sua conta telefônica o montante de R$ 30, 00 (trinta 

reais) relativo ao serviço denominado “Serviços Digitais – G4U, DKids, 

ESPN,CN,EI” que por ela não foi contratado. Em razão da cobrança 

indevida de serviço não contratado contida nas faturas de sua linha 

telefônica, requer a restituição, em dobro do valor cobrado indevidamente, 

e a condenação da Reclamada por danos morais. A Reclamada, em 

defesa, esclarece que não há cobrança indevida, e que o serviço 

mencionado pela autora na inicial encontra-se embutido no plano desde a 

sua contratação. Pois bem. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn) A par dessas 

premissas, verifica-se ser o caso de parcial procedência da ação. A 

autora trouxe aos autos faturas de sua linha telefônica onde é possível 

verificar a cobrança do serviço objurgado. A despeito das alegações 

apresentadas pela reclamada em defesa, deixou de comprovar que o 

serviço denominado “Serviços Digitais – G4U, DKids, ESPN,CN,EI” foi 

contratado pela autora, e ainda, que se trata de serviço que passou a ser 

detalhando nas faturas a partir de Setembro de 2018. Caberia a 

Reclamada comprovar a contratação do serviço pela autora, haja vista a 

impossibilidade de esta fazer prova negativa, conforme preceitua o artigo 

373, inciso II do Código de Processo Civil, vez que se beneficiariam com tal 

demonstração, ônus do qual não se desincumbiu. Destarte, à míngua de 

substratos probatórios a respeito da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, forçoso concluir que 

procedem as alegações expostas na inicial, no sentido de que foi 

realizada cobrança indevida nas faturas da linha telefônica da autora 

relativo a serviço que por ela não foi contratado. As faturas de 09.2018 a 

03.2019 que instruíram a inicial indicam a cobrança de R$ 30,00 (trinta 

reais) referente ao serviço denominado “Serviços Digitais – G4U, DKids, 

ESPN,CN,EI” . Dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, que ?O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

injustificável?. Assim, o pedido de restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente comporta acolhimento. No que tange ao pedido de danos 

morais, não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 
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ao direito da personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese às 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, é importante destacar que 

o evento não culminou em outras consequências jurídicas como inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito, ou interrupção indevida dos serviços e 

exposição a situação vexatória, situações que, quando comprovadas, 

ensejariam indenização a título de danos morais. A propósito, colaciono 

decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA 

DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. DANOS NÃO CARACTERIZADOS. - A 

autora não se desincumbiu do ônus da prova do direito alegado, ainda que 

minimamente, mesmo considerando a incidência do CDC ao caso, a teor da 

disposição do artigo 373, I, do CPC, aplicável ao caso concreto. - 

Inexistindo comprovação acerca de má-fé no comportamento da ré, a 

devolução em dobro do valor, conforme pretende a autora, caracterizaria 

enriquecimento indevido. - Não verificada ofensa a honra objetiva da 

pessoa jurídica, inviável o acolhimento da pretensão da recorrente de 

reparação de dano moral. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70083250597, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-03-2020)” 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO 

DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. ALTERAÇÃO 

DE PLANO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PROVA. Não 

comprovando a empresa de telefonia móvel que a multa por 

alteração/cancelamento do plano, tem previsão contratual, a multa se 

mostra inexigível. Efetuada a cobrança indevida em virtude de falha na 

prestação do serviço por parte da ré, e comprovado o pagamento da 

fatura objeto de litígio, cabível a repetição do indébito, em dobro. Aplicação 

do disposto no artigo 42, § único do CDC. Demais valores cobrados na 

fatura são devidos, porquanto há comprovação da utilização dos serviços 

de telefonia. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral 

não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a 

comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso, não havendo 

comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero 

dissabor diário a que todos estamos sujeitos, é indevido o dano moral. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 

70083580407, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 11-03-2020)” Posto isso, 

opino pela parcial procedência dos os pedidos formulados na presente 

ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e o faço para tão e somente CONDENAR a 

reclamada a devolver o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

este já calculado em dobro, acrescido de correção monetária pelo 

INPC.IBGE a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021453-87.2019.8.11.0001
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GREICY SANTANA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO OAB - MT15144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA RECLAMAÇÃO Nº 

1021453-87.2019.811.0001 RECLAMANTE: GREICY SANTANA DE 

ASSUNÇÃO RECLAMADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA- EDIPRES-LTDA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por GREICY SANTANA DE 

ASSUNÇÃO em desfavor da empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA- 

EDIPRESS-LTDA. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a 

matéria debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária 

qualquer dilação probatória. Registre-se que o julgamento antecipado, no 

caso presente, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, razão pela qual, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela 

Reclamada em defesa, porquanto a parte autora não pretende apenas a 

restituição do valor pago pelo produto que não foi entregue, mas também a 

sua condenação por danos morais. Ultrapassada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Alega a parte autora que adquiriu revistas da Reclamada 

em 09.01.2019, pelo valor de R$ 357,60 (trezentos e cinquenta e sete 

reais e sessenta centavos), contudo, as revistas não foram entregues, 

razão pela qual requer a restituição do valor pago pelo produto, em dobro, 

e a sua condenação por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega 

que devido a reclamação formulada pela autora no PROCON procedeu ao 

cancelamento do contrato no dia 21.08.2019, e requereu junto à 

administradora de Cartão de Crédito o reembolso da quantia paga pela 

aquisição do produto, requerendo ao final a improcedência dos pedidos 

formulados na ação. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Incontroverso nos autos 

que a autora em 09.01.2019 adquiriu revistas da empresa Reclamada pelo 

valor de R$ 357,60 (trezentos e cinquenta reais e sessenta centavos), a 

ser pago em 10(dez) parcelas de R$ 35,76 (trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos). Não obstante a autora tenha alegado que o produto não 

foi entregue e pleiteado pela restituição do valor pago, como pode ser 

observado na fatura com vencimento em 09.09.2019, a quantia paga pelo 

produto foi devidamente estornada antes mesmo da ação ter sido 

proposta -id.27576545. Inclusive, foi a autora quem solicitou o estorno da 

quantia paga como pode ser observado na reclamação formulada no 

PROCON. Além disso, a autora tinha pleno conhecimento de que o valor 

seria estornado na fatura de cartão de crédito, tanto que juntou resposta 

da Reclamada apresentada no PROCON informando a impossibilidade de 

cumprimento-entrega do produto. Dessa maneira, não fez a Reclamante 

prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o 

acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de 

Processo Civil Ausentes, portanto, os elementos inerentes à 

responsabilidade civil – ato ilícito - ante a falta de comprovação pela parte 

Reclamante de que a empresa Reclamada não tenha procedida a 

restituição do valor pago pelo produto que não foi entregue. Portanto, não 

se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 
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ato e o dano e a culpa da Reclamada na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO VIA INTERNET QUE NÃO 

FOI ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR ATRAVÉS DA VIA 

ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA RESTITUIÇÃO NA FORMA 

DOBRADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSAS AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009148826, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em: 18-02-2020)” “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO VERBAL PARA 

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. DEPÓSITO DE VALOR EM CONTA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM 

RELAÇÃO AO RÉU QUE RECEBEU O VALOR ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM 

CONTA. RÉUS QUE NEGAM A CONTRATAÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU NO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008825655, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-08-2019)” Posto isso, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com resolução de mérito, os pedidos 

formulados na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por GREICY SANTANA DE 

ASSUNÇÃO em desfavor da empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA- 

EDIPRESS-LTDA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1020483-87.2019.811.0001 

Reclamante: MAXLEIA LUDNILA APARECIDA RIO DA SILVA Reclamada: 

VIVO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do 

art. 355, inc. I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando 

na fase atual a necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis 

à propositura da presente ação arguida em defesa, porquanto a referida 

sem confunde com o mérito e com ele será analisada. Igualmente, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir da autora arguida em defesa, uma 

vez que o fato de a autora não ter pretendido solucionar o caso ora em 

debate administrativamente não a impede de ingressar em juízo. 

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito. DO MÉRITO Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve 

seus dados inscritos indevidamente em cadastro de proteção ao crédito 

pela Reclamada por um débito de R$ 274,13 (duzentos e setenta e quatro 

reais e treze centavos), com a qual alega não ter contratado serviços que 

pudesse justificar a cobrança do débito. Em contestação, a reclamada 

alega que não cometeu nenhum ilícito, arguindo que a reclamante habilitou 

linha telefônica de n. (65) 99805-8079, vinculada à conta 0296199507, a 

qual gerou fatura cujo pagamento não foi quitado pela autora, resultando 

legítima, pois, a inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

existência de relação ao contratual entre as partes que pudesse ensejar a 

inscrição dos dados da reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De 

fato, não trouxe a reclamada ao processo nenhum documento que 

comprove a instalação do terminal telefônico no endereço da reclamante e 

que a linha estava em funcionamento à época em que a fatura discutida foi 

gerada. Registro ainda que as telas sistêmicas apresentadas pela 

reclamada em defesa, por serem produzidas unilateralmente, não servem 

para comprovar a instalação do terminal telefônico na residência do 

reclamante. Além disso, a reclamada sequer apresentou documento que 

pudesse comprovar que a autora reside em local diverso do constante no 

comprovante de endereço apresentado na inicial. Por outro lado, 

comprovou a autora, por meio de extrato que o seu nome foi incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito pela reclamada por débito indevido. Assim, 

em virtude de a reclamada não ter se desincumbido do ônus probatório, 

forçoso reconhecer a ilegitimidade da inserção do nome da reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito e a condenação da reclamada por danos 

morais. A propósito, averbe-se aresto pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. - 

INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE 

CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. 

TELAS DE COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela 

autora. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pela autora em razão da 

negativação indevida efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pela autora ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 
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os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Por fim, 

reconhecida a eventual ocorrência de fraude em virtude da inclusão do 

nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 274,13 (duzentos e setenta e 

quatro reais e treze centavos) discutidos nos autos; CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos ela 

autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código 

Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A 

correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação 

aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, 

deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a 

inscrição indevida (12.06.2017), conforme Súmula n. 54 do STJ. Por fim, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se a reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), não se trata de multa diária, com incidência a 

partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1007586-27.2019.8.11.0001 

Reclamante: R.M.D.L CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME Reclamada: 

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP. Vistos, etc. 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por R.M.D.L CONSULTORIA CONTÁBIL 

LTDA – ME em face de VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 

EPP, objetivando o recebimento de R$ 9.810,29 (nove mil oitocentos e dez 

erais e vinte e nove centavos), relativo aos serviços contábeis prestados. 

Contudo, não vejo como dar prosseguimento a esta ação neste juízo, 

tendo em vista o não comparecimento pessoal do representante legal da 

autora na audiência de conciliação. Como pode ser observado no termo de 

audiência, a autora foi representada por Rafael Lins Rios, como sendo 

sócio proprietário da empresa. De acordo com o Enunciado 141 FONAJE 

as microempresas e as empresas de pequeno, quando autoras, devem 

ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou 

pelo sócio dirigente. No caso presente, a autora não se fez representar 

por seu representante legal, e sim por preposto. Assim, diante da 

impossibilidade de representação por preposto, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Corroborando: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

COBRANÇA - REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA - AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO NA SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO - REVELIA QUE GERA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS - MICROEMPRESA NO POLO ATIVO DA DEMANDA 

REPRESENTADA POR PREPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE - SENTENÇA ANULADA. DEMANDA QUE 

DEVE SER JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Primeiramente, deve ser mantida a revelia reconhecida em sentença tendo 

em vista que, conforme bem mencionado na decisão recorrida. Embora 

tenha informando que estaria doente, não comprovou o alegado (mov.44). 

2. Ocorre que assiste razão à recorrente com relação a impossibilidade de 

comparecimento de preposto representado a microempresa na sessão de 

conciliação na sistemática dos Juizados Especiais. Estabelece o 

enunciado 141 do FONAJE, que a microempresa e a empresa de pequeno 

porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Assim para as pessoas 

jurídicas que figuram no polo ativo da ação, o comparecimento em 

audiência deve ser pessoal, sob pena de extinção do feito, independente 

dos termos de seu Estatuto. A Lei 9.099/95 possibilita a representação 

das pessoas jurídicas por meio de preposto quando litigarem no polo 

passivo e não quando no polo ativo. Sendo assim, uma vez , resolve esta 

1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no 

mérito, dar-lhe provimento, nos exatos termos do voto.” (TJ-PR - RI: 

000206842201281600780 PR 0002068-42.2012.8.16.0078/0 (Acórdão), 

Relator: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Data de 

Julgamento: 21/10/2014, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 

15/12/2014)”.Analisando os autos, verifico que quando da realização da 

audiência de conciliação, compareceu no ato o Sr. Rafael Lins Rios, como 

sócio proprietário da Reclamada- id. 2976914. Ante o exposto, OPINO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, em 

conformidade com o inc. I do art. 51, da Lei nº 9.099, de 26.09.95, 

determinando o seu imediato arquivamento, nos termos do § 1º do artigo 

retro citado. P. I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015675-39.2019.811.0001 

Reclamantes: IVONETE CHAVES WEISS e JOEL ANTONIO IZIDORO 

Reclamado: MAURÍCIO DE OLIVEIRA SPINELLI e RENATO SPINELLI NETO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Os Reclamantes pleitearam pela desistência da ação em face do 

Segundo Reclamado Renato Spinelli Neto - id. 2810780. Diante do exposto, 

opino pela homologação do pedido de desistência da ação em face do 

Segundo Reclamado, de acordo com o artigo 200, Parágrafo Único do 

Código de Processo Civil, e, via de consequência pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil, prosseguindo o processo apenas em 

relação ao Maurício de Oliveira Spinelli. O Reclamado apesar de 

devidamente citado e intimado – id. 28035947, deixou de comparecer 

deixou de comparecer à Sessão de Conciliação –id. 27599271, razão pela 

qual declaro a sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Passo 

a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente o 

reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também, incorreu em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelos 
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Reclamantes, documentos estes que comprovam à saciedade que o 

Reclamado no dia 21.07.2019 não respeitando a sinalização de pare 

invadiu a preferencial vindo a atingir o veículo conduzido pela Primeira 

Reclamante que, conforme consta no Boletim de Ocorrência fora levado 

ao hospital e encontrava-se gestante. Ressalto ainda que os documentos 

apresentados pelos autores demonstram que os mesmos tiveram prejuízo 

no valor de R$ 13.367,23 (treze mil, trezentos e sessenta e sete reais e 

vinte e três centavos), devendo referido valor ser reparado. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU QUE 

NÃO OBSERVOU PLACA DE PARE AO EFETUAR O CRUZAMENTO DA 

VIA. ALEGAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEVER 

DE INDENIZAR. Não há nos autos demonstração que comprove as 

alegações da recorrida quanto à desnecessidade do recorrente de ser 

contemplado com o benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual vai 

mantido o benefício. Trata-se de ação de reparação de danos em que a 

autora alegou que seu veículo, conduzido por terceiro, trafegava por via 

preferencial quando atingiu o veículo do réu, o qual, vindo por via 

secundária, não parou no cruzamento da via. Postulou o pagamento dos 

prejuízos materiais resultantes da colisão. Em contestação, o réu alegou 

preliminar de incompetência do JEC, bem como que o condutor do veículo 

da autora estava em velocidade incompatível com a via. Pediu a 

improcedência da ação. (fl. 132/143). Sobreveio sentença de parcial 

procedência da ação que condenou o requerido ao pagamento de R$ 

2.696,00, referentes ao pagamento do conserto do veículo da autora (fls. 

196/202). O demandado interpôs recurso inominado. Sem razão o 

recorrente, contudo. A causa do acidente objeto do presente feito foi a 

inobservância, pelo demandado, da placa de “pare”, o que fez com que 

avançasse sobre a via principal, causando a colisão com o veículo da 

parte autora. Tivesse sido respeitada a sinalização existente, não teria 

ocorrido a colisão, mesmo que o veículo da parte demandante estivesse 

em velocidade excessiva, o que não pode ser afirmado com base nas 

avarias resultantes. Quanto à depreciação do valor do veículo e perda do 

bônus do seguro, foram afastados na sentença que acolheu somente a 

indenização relativa à franquia do seguro, não comportando análise tais 

pontos porque a parte autora não recorreu da decisão. Portanto, deve ser 

mantida a sentença por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009205204, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em: 04-02-2020)” Por fim, quanto ao pleito de 

indenização por danos de ordem moral, inviável se revela seu acolhimento 

diante da inexistência de prova da ocorrência de qualquer prejuízo de 

ordem subjetiva que tenha sido suportado pelo demandante em razão do 

ilícito em discussão. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE 

COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS 

NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008841397, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 26-11-2019)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO, e o faço para tão-somente CONDENAR Maurício de Oliveira Spinelli 

a pagar aos Reclamantes a importância de 13.367,23 (treze mil, trezentos 

e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) pelos danos materiais 

sofridos, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente a 

partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora contados a 

partir da data do evento danoso, 21.07.2019. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1003924-55.2019.8.11.0001
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CESAR ADRIANO DA SILVA 59477300144 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAHLFABRIK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO JOSE POFFO OAB - SC31808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003924-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CESAR ADRIANO DA SILVA 59477300144 REQUERIDO: 

STAHLFABRIK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

Relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA C.C 

DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CESAR 

ADRIANO DA SILVA-ME em desfavor de STAHLFABRIK IND. DE 

MÁQUINAS LTDA. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. 

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar da falha na prestação de 

serviço da empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora de 

que o seu nome foi indevidamente protestado pela Reclamada, relativo ao 

débito com vencimento em 19.04.2018. A Reclamada, em defesa, atribui a 

responsabilidade pelo ocorrido à parte autora que não providenciou o 

pagamento do boleto dentro do prazo de vencimento, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Pois bem. A 

relação estabelecida entre as partes é de consumo, portanto, são 

aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Com efeito, a responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço 

prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente 

não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o 

defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. (gn) A par dessas premissas, após detida análise dos autos, 

tem-se que não merece ser acolhido o pedido formulado na exordial. Do 

conjunto probatório constante nos autos, verifico que a parte autora em 

20.03.2019 adquiriu da Reclamada um elevador pelo valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), pagando R$ 2.000,00 (dois mil reais) de entrada, e o 

restante a ser pago em 05(cinco) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Consta, ainda, que o boleto objeto da presente ação, no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), que tinha como data de vencimento 19.04.2019, foi 

alterado para 20.04.2018, pelo fato de ter sido processado nesta data. 

Não obstante a autora alegue ter entrado com a Reclamada requerendo o 

envio dos boletos e documentos da compra do elevador, não restou 

efetivamente comprovado. Vale ressaltar, ainda, que a autora realizou o 

pagamento de modo diverso, qual seja, por meio de depósito não 

identificado – id. 22802409. Desse modo questiona-se, como poderia a 

Reclamada ter conhecimento do pagamento do débito com vencimento em 

20.04.2018 se a autora em vez de realizar o pagamento do boleto, 

depositou o valor que entendeu como sendo o devido por meio de depósito 

não identificado. Logo, não há dúvida que a autora contribui para que o 

seu nome fosse protestado, pois, além de não realizar o pagamento dentro 

do prazo de vencimento, realizou de modo diverso. Assim, inviável 

reconhecer falha da empresa Reclamada, quando ausente comprovação 

do pagamento pontual do débito. A baixa do protesto, após o pagamento 

do título, é incumbência do próprio devedor e, ante a inexistência de indício 
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de resistência, por parte da reclamada, no caso, o credor, quanto ao 

fornecimento da certidão comprobatória de quitação, a chamada carta de 

anuência, documento hábil ao procedimento de baixa, não há ilícito punível. 

Neste contexto, sobreleva consignar que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sendo legítimo o 

protesto, em regra, incumbe ao devedor providenciar a sua baixa. A 

propósito, averbe-se arestos pertinentes: ESPECIAL. PROTESTO 

LEGÍTIMO. DÍVIDA PAGA POSTERIORMENTE. CANCELAMENTO DO 

PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

"Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga 

posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em 

cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de 

consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do 

apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/9/2012, DJe 

17/10/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

REsp 1304541/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013. (g.n.) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - RECEBIMENTO COMO 

AGRAVO REGIMENTAL - FUNGIBILIDADE RECURSAL - POSSIBILIDADE – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROTESTO DE LETRA DE CÂMBIO – BAIXA DO 

APONTAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A 

QUO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. (EDcl no REsp 1093506/SP, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

05/02/2009) Civil. Agravo no agravo no recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais. Protesto devido de duplicata. Posterior 

demora na baixa do protesto. Responsabilidade conferida ao devedor. - 

Se o protesto de duplicata é realizado em exercício regular de direito, a 

posterior devolução de mercadorias pelo devedor não retira dele o ônus 

de proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. 

Precedentes. Agravo não provido. (AgRg no AgRg no REsp 799.600/SC, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, 

DJ 02/05/2006, p. 326) Portanto, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Reclamada, não 

há que se falar em indenização por dano material ou moral, pois ausentes 

os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Posto isso, opino 

pela improcedência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

PENDÊNCIA FINANCEIRA C.C DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por CESAR ADRIANO DA SILVA-ME em desfavor de 

STAHLFABRIK IND. DE MÁQUINAS LTDA, com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar 

concedida – id. 27277189. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021469-41.2019.811.0001 

Reclamante: ANA ALICE SILVA SALES Reclamado: BANCO SANTANDER 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANA ALICE SILVA SALES em desfavor do BANCO 

SANTANDER S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Rejeito 

a preliminar de conexão arguida pelo Banco Reclamado, uma vez que o 

contrato e o débito discutido na presente ação e o discutido na ação de nº 

1021475-48.2019.811.0001 são distintos, não sendo possível estabelecer 

a conexão entre os processos. Ultrapassada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Pretende a autora a condenação do banco reclamado em 

indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor 

de R$ 399,72 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e dois 

centavos), da qual alega desconhecer. O Reclamado em defesa alega 

existência de relação jurídica e que a inclusão dos dados da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito ocorreu em virtude da ausência de 

pagamentos dos serviços que por ela foram contratados, inexistindo ato 

ilícito capaz de ensejar a sua condenação por danos morais. Tratando-se 

de relação de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir da 

reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela autora. E, 

no caso dos autos, o reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe cabia 

(art. 373, II, do CPC), eis que juntou aos autos, contrato de abertura de 

conta corrente, proposta de adesão de contratação de seus serviços pela 

parte autora, extrato de conta corrente evidenciando a existência de saldo 

devedor, comprovante de endereço e documentos pessoais que foram 

apresentados no ato da contratação. Esses elementos são suficientes 

para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade dos 

valores exigidos, restando assim afastada qualquer possibilidade de 

contrato não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos 

autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que 

tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas 

afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora não 

se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão 

do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em 

razão da ausência de pagamento dos serviços contratados junto ao 

Reclamado. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte do reclamado, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. 

Prova documental comprobatória da contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. 

Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 
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resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA ALICE SILVA 

SALES em desfavor do BANCO SANTANDER S/A, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1000565-63.2020.811.0001 

Reclamante: ARESSA LOEBEL Reclamada: COMPAGNIE NATIONALE 

RAYALAIR MAROC Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Inicialmente, cumpre destacar que, conforme 

decidido em Repercussão Geral pelo STF, no julgamento do RE 636331/RJ, 

as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade 

das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 

Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao 

Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 178, da Constituição 

da República, ficando ressalvada a reparação por danos morais, a qual 

não é abrangida. Assim, o caso em análise deverá ser submetido às 

Convenções mencionadas, apenas quanto os danos materiais, 

prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor no que se refere aos 

danos morais. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. DO MÉRITO Narra a parte autora que o voo contratado 

da empresa Reclamada que sairia de Paris/França para o dia 05.01.20120 

sofreu atraso e ocasionou na perda do voo de conexão que sairia da 

Casablanca/Marrocos com destino a Cidade de São Paulo/SP. Que o voo 

de conexão foi remarcado para o dia 06.01.2020, ocasionando a perda de 

viagem que já havia sido agendada para o dia 06 e 07 do mesmo mês, bem 

como diária de hotel que já havia sido adimplida. Atribui a responsabilidade 

pelo ocorrido à empresa Reclamada, requerendo ao final a sua 

condenação por danos materiais e morais. A Reclamada, em sua defesa, 

alega que houve atraso de 1h20min, ocasionado por motivos técnicos 

operacionais, o que não é capaz de gerar qualquer ofensa à honra, 

dignidade ou outro direito da personalidade do consumidor. Pois bem. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) Incontroverso nos autos que o voo 

contrato pela parte autora previsto para sair de Paris/França para o dia 

0.01.2020 sofreu atraso e ocasionou na perda da conexão e demais 

compromissos previamente agendados pela autora. Não obstante os 

argumentos sustentados pela empresa aérea em sua peça defensiva, os 

mesmos não merecem prosperar, haja vista que a Reclamada não trouxe 

aos autos nenhuma documentação capaz de comprovar o alegado, 

consoante os termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Assim, 

não comprovando a Reclamada o alegado, evidente é, a ocorrência de 

falha em sua prestação de serviço, uma vez que não cumpriu com o 

contrato celebrado com a Reclamante, em destaque o horário de seu 

embarque. Ademais, a alegação da Reclamada de que o atraso ocorreu 

por problemas técnicos operacionais, não exclui a sua responsabilidade 

pelos prejuízos causados à Reclamante, tendo em vista ser tal 

responsabilidade objetiva, assim como pelo fato do infortúnio não faz 

referência à força maior, excludente de responsabilidade. Imperioso frisar, 

ainda, ser inegável a relevância e observância dos termos estabelecidos 

em um contrato de viagem aérea, entre eles destaca-se a fixação de data 

de embarque, horários e itinerários, eis que normalmente o passageiro, 

programa suas atividades de acordo com tais dados. E como assentado 

na jurisprudência pátria, não há em que se falar em prova do dano moral, 

mas sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. Destarte, provado, o ato injusto e o nexo de 

causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. O dano moral, portanto, é evidente, posto que a Reclamante 

programou toda a sua viagem sob a orientação do contrato firmado com a 

companhia aérea, mas se viu frustrada em seus planos, devendo, 

portanto, a empresa ser penalizada, até mesmo com a finalidade de se 
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evitar futuros dissabores envolvendo outros clientes. A propósito, 

colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. VOO NACIONAL. ATRASO DE VOO. ESPERA DE 

APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E 38 (TRINTA E OITO) 

HORAS. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tendo 

sido demonstrada a falha na prestação dos serviços perpetrada pela ré, 

atentando-se ao fato de que os autores aguardaram mais de 24 (vinte e 

quatro) horas e 38 (trinta e oito) horas até a decolagem de seu voo, 

sopesada a circunstância de a viagem ter tido motivação profissional e de 

terem perdido compromisso previamente agendado e planejado, majora-se 

a indenização por danos morais arbitrada na sentença para o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, valor que se mostra 

adequado ao caso concreto, sem olvidar-se, também, do caráter punitivo e 

pedagógico da indenização. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível, Nº 70080395775, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 

21-11-2019). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. 

PERDA DE CONEXÃO. REALIZAÇÃO DA VIAGEM NO DIA SEGUINTE. 

PERDA DE UM DIA DE VIAGEM. DANOS MORAIS OCORRENTES. DANOS 

MATERIAIS RECONHECIDOS. Danos morais ocorrentes, pois em função do 

atraso injustificado do voo, os demandantes chegaram ao seu destino com 

cerca de 21 horas de atraso. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00, para 

cada autor, pois adequada e proporcional, sopesadas as peculiaridades 

do caso concreto e os parâmetros desta Câmara. Danos materiais 

relativos ao custo de uma diária de hotel que devem ser ressarcidos. 

APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082025347, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em: 24-10-2019).” Reconhecida a responsabilidade 

indenizatória da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. No que tange ao pedido de 

dano material, considerando que deve ser aplicada a Convenção de 

Montreal, em caso de dano causado por atraso no voo, a responsabilidade 

da Companhia Aérea se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por 

passageiro (art. 22, I, da Convenção de Montreal). Atualmente, 4.150 

Direitos Especiais de Saque equivalem a R$ 18.717,08, sendo este o limite 

total de indenização em caso de atraso no voo. Assim, restando 

demonstrado que a autora devido ao atraso do voo contratado da 

reclamada sofreu perdas que montam de R$ 3.185,63 (três mil cento e 

oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), oriundo de gasto com 

passagens e diárias que deixaram de ser usufruídas, tenho por 

procedente o pedido de condenação da reclamada por danos materiais, 

ressaltando que o valor pretendido não ultrapassa o previsto na 

Convenção de Montreal. Posto isso, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para: CONDENAR a 

reclamada a ressarcir a parte autora, a título de dano material, o valor de 

R$ 3.185,63 (três mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos), com juros e correção a partir da data do desembolso; 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar a parte autora, a título de dano 

moral, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a 

partir desta decisão a ser homologada e juros de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada 

litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018926-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018926-65.2019.8.11.0001 

Reclamante: JULIANA MACEDO FOLES Reclamada: ESTOK COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na 

forma do art. 355, inc. I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas 

no processo são suficientes para o deslinde da causa, não se 

vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. O cerne 

da presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação 

de serviço da empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora 

de adquiriu um armário da empresa reclamada, contudo, a reclamada não 

cumpriu com a sua obrigação, que era de entregar o produto e realizar a 

sua montagem. A Reclamada, em defesa, alega que o armário adquirido 

pela autora foi entregue e montado em 29.11.2019, requerendo ao final a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a reclamada 

comprovar a veracidade de sua alegação na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifico que a autora adquiriu da reclamada um armário 

a ser entregue em 19.10.2019, contudo, o produto não foi entregue em 

sua totalidade. Embora a parte autora tivesse solicitado a entrega do 

restante do armário e a sua montagem, via e-mail, a Reclamada se 

manteve inerte. Como pode ser observado nos autos, a Reclamada 

somente entregou o restante do armário e realizou a montagem do armário 

em 29.11.2019, ou seja, após a autora ter ingressado com a presente 

ação objetivando a entrega e a montagem do produto. Evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. No caso, não há 

como afastar a responsabilidade da Reclamada, visto que não realizou a 

entrega e a montagem do armário dentro do prazo (19.10.2019). A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada perante o consumidor. Nesse mesmo 

sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BENS NA DATA AVENÇADA. 

Preliminar contrarrecursal de deserção rejeitada. Concedida a gratuidade 

judiciária à parte recorrente, porquanto os documentos anexados ao 
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presente recurso, comprovam a hipossuficiência econômica alegada. 

Alegação de intempestividade da quanto à juntada da documentação 

comprobatória do contrato firmado entre as partes. Circunstância que não 

tem o efeito probatório pretendido para ré. Nota fiscal que supriria a sua 

falta. Como se tratava de documento comum às partes, dele a ré, não só 

dele tinha ciência, quanto deveria tê-lo juntado aos autos. Ônus da prova. 

Dano moral evidenciado diante do descumprimento contratual da parte ré 

que entregou os móveis em data posterior a pactuada, quando da 

contratação dos móveis. Quantum indenizatório fixado de acordo com os 

parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. 

Danos materiais configurados. A demora na entrega e montagem dos 

móveis, acarretou na diminuição do período de venda dos produtos 

comercializados diante da sua perecividade, bem como na manutenção do 

aluguel da sala comercial. Lucros cessantes não demonstrados, tendo em 

vista que é imprescindível a prova escorreita de perda econômica, não 

servindo a mera previsão de ganhos para tal desiderato. Ônus 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083045682, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)” Com 

relação à indenização por danos morais, restaram devidamente 

comprovados nos autos, eis que a reclamada não prestou o serviço a 

contento, ensejando o dever de indenizar. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis ?APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento, da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela autora, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Em relação ao pedido de 

condenação da reclamada por danos materiais, tenho-o por improcedente, 

ante a comprovação da entrega e instalação do armário adquirido pela 

autora- id. 27778791. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para tão-somente 

condenar a reclamada a pagar, a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir desta data. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014763-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MAGNO MANSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

ROZINALVA GONCALINA DA COSTA OAB - MT8859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014763-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOISES MAGNO 

MANSO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOANA 

ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ, ROZINALVA GONCALINA DA 

COSTA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014771-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNALDO FERREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAIZA RIBEIRO BRITO RAMALHO (REU)

 

PROCESSO n. 1014771-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADNALDO 

FERREIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YOHAN FUCHS 

SELLE POLO PASSIVO: MARAIZA RIBEIRO BRITO RAMALHO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014782-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA PEREIRA ESQUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAURICIO VITAL 83561757120 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014782-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CELIA 

PEREIRA ESQUINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: CARLOS MAURICIO VITAL 

83561757120 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014787-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA MARQUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014787-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELBA MARQUES 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014796-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014796-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

PEREIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014798-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDO DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014798-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUDO DA 

SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE 

JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014823-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014823-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER JUNIOR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014839-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA OAB - MT26338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014839-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EXATUS 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA POLO PASSIVO: MARTINS 

CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014847-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL CARDOSO DE ALBUS (REQUERIDO)

YSLANA VITORIA CARDOSO DE SANTANA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014847-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: YSLANA VITORIA CARDOSO DE SANTANA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014852-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO VICTOR NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1014852-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

FRANCISCO VICTOR NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 
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TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014853-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014853-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINEY DE 

SOUZA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABENUR 

AMURAMI DE SIQUEIRA POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014853-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014853-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDINEY DE SOUZA FERNANDES REQUERIDO: LOJAS 

RENNER S.A. Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentando comprovante atualizado de endereço em seu 

nome ou, se declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 

330 do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014861-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

 

PROCESSO n. 1014861-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DALVIANE 

CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDERSON ROSSINI PEREIRA, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014873-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIGUEL XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014873-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS MIGUEL 

XAVIER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014658-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAILDE RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014658-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMAILDE RODRIGUES DE MOURA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado 

regularmente a cobrança a título de “Comercial-Normal” nas faturas de 

consumo, bem como, a demonstração de inexistência, em tese, de 

ambiente comercial vinculado à unidade consumidora. O justificado receio 

de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a 

cobrança reiterada de serviço pelo qual a Reclamante afirma estar em 

dissonância com sua realidade, obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto 

posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, 

suspenda a cobrança a título “Comercial-Normal”, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, ressalvadas as 

hipóteses previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 249/2020, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014763-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MAGNO MANSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

ROZINALVA GONCALINA DA COSTA OAB - MT8859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014763-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MOISES MAGNO MANSO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TAM 
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LINHAS AÉREAS S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. 

No caso, inexiste demonstração de tais requisitos de plano, isso porque 

não há documentos que comprovem a avença firmada, bem como, os 

termos pactuados, tratando-se apenas de informações unilaterais, sendo 

imprescindível a oitiva do Reclamado. Logo em análise sumária descabe a 

devolução dos valores pagos ou liberação de pontos a título de danos 

materiais em razão de eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, 

devendo-se aguardar a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela 

postulada em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014777-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PATRICIA GALVAO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014777-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIA PATRICIA GALVAO BORBA REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, TECNOLOGIA BANCARIA 

S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, 

no caso, não se encontram presentes. Em análise sumária não é possível 

averiguar a falha da prestação de serviço, uma vez que se trata de 

informações unilaterais sendo imprescindível a oitiva do Reclamado. Desse 

modo, nessa fase inicial, descabe a devolução/estorno de valores a título 

de danos materiais em razão de eventual ato ilícito realizado pela 

Reclamada, devendo-se aguardar a instrução processual. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014771-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNALDO FERREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAIZA RIBEIRO BRITO RAMALHO (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014771-82.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADNALDO FERREIRA ALVES REU: MARAIZA RIBEIRO BRITO 

RAMALHO Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, 

da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do 

FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, em tese, 

consubstanciado na alegação de negativa de relação jurídica e prova da 

negativação. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos órgãos de proteção de crédito. Isto 

posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda o contrato em nome da parte Reclamante, noticiado nos autos; 

b) suspenda a cobrança de débitos decorrentes deste contrato; e, c) 

exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007518-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GHISLAINE FILIPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA STA EDWIRGES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016622-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR VARGAS COTRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016622-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CEZAR VARGAS COTRIM REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 
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consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011784-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENITA BARBIERI DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR DA SILVA LAURENTINO 97442828191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011784-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENITA BARBIERI DE BARROS REQUERIDO: JUNIOR CESAR 

DA SILVA LAURENTINO 97442828191 Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011387-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CUNHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011387-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLETE CUNHA SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019267-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. E. (REQUERENTE)

LAIS GARCEZ ROCHA ELIAS (REQUERENTE)

AMAURI JOSE ELIAS (REQUERENTE)

A. G. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019267-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMAURI JOSE ELIAS, LAIS GARCEZ ROCHA ELIAS, A. G. 

E., A. G. E. REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016793-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATTOS TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016793-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATTOS TURISMO LTDA - ME REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004588-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDER FIORI BERTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVER RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004588-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS ALEXANDER FIORI BERTO REQUERIDO: CLEVER 

RODRIGUES PEREIRA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 
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ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RONALDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006458-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

FRANCISCO RONALDO DE ARAUJO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006619-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA PELLIZZONI GADELHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SERGIO ALVES DE ALEXANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006619-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MILENA PELLIZZONI GADELHA REQUERIDO: MARCOS 

SERGIO ALVES DE ALEXANDRE Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006441-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ARMANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006441-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

LUCAS ARMANI Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003679-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STALIN GORGETTE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003679-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STALIN GORGETTE DA ROCHA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. No mais, segue alvará. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA EID MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006481-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

PAULA EID MACHADO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 744 de 900



R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006652-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

JULIANA KIMIE DE MELLO LEME NAKAMURA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA AIR LINES INC (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006652-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS, JULIANA KIMIE 

DE MELLO LEME NAKAMURA FREITAS REQUERIDO: DELTA AIR LINES INC, 

SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007782-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAEZA SANTOS DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007782-94.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ANAEZA SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007462-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OYKOWEMAOR SURUI (REQUERIDO)

JESSICA TAUANY SGAMATT PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007462-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: 

OYKOWEMAOR SURUI, JESSICA TAUANY SGAMATT PINTO Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006893-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006893-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME REQUERIDO: ADEMAR 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007922-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BORGES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007922-31.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME 

REQUERIDO: MATHEUS BORGES GOMES Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016529-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARQUES AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016529-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE MARQUES AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013868-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA THOMMEN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013868-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINA THOMMEN PEREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010060-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MEIRELLES MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MEIRELLES MULLER OAB - MT11970/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010060-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA MEIRELLES MULLER REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008929-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA DE FREITAS SILVA (REQUERIDO)

KLEBER JESUS LEITE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008929-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME REQUERIDO: 

TAMARA DE FREITAS SILVA, KLEBER JESUS LEITE MIRANDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010332-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT WILKER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010332-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERT WILKER FERREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 
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Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018182-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CRISTINA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GOMES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018182-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE CRISTINA DE MATOS REQUERIDO: ANDRE GOMES 

BORGES Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011343-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LIMA VERDE HARAOUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011343-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERIKA LIMA VERDE HARAOUI REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012821-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE NOVAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO(A))

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012821-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LORRAINE NOVAES DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018185-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RESPLANDE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FERNANDES PAPAZIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018185-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO RESPLANDE LIMA REQUERIDO: MARTA 

FERNANDES PAPAZIAN Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011876-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011876-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT, ALBERTO 

JOSE SILVA ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 
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do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018317-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY SANTOS LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018317-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENY SANTOS LARA REQUERIDO: JEFFERSON 

RODRIGUES DA COSTA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018495-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO BARATIERI NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIDE MARIA CRUZ MODESTO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018495-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO BARATIERI NETO REQUERIDO: ENEIDE 

MARIA CRUZ MODESTO DA COSTA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018553-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSLAINE RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYFDORNAM DIETS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018553-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAKSLAINE RIBEIRO COSTA REQUERIDO: DEYFDORNAM 

DIETS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012178-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012178-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDE DA SILVA PAULO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012178-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012178-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDE DA SILVA PAULO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 
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R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012625-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE LIMA E SECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012625-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE LUIS DE LIMA E SECCHI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013419-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANA FERREIRA DA SILVA E LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013419-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA E LIMA, MAIZA JOSE DA SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012733-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LEAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012733-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS LEAO VIEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019031-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YVONE GUIMARAES DE CASTRO MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO ARRUDA VALENTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019031-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YVONE GUIMARAES DE CASTRO MATOS REQUERIDO: 

HUGO ARRUDA VALENTIN Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013751-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013751-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA CARVALHO REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 
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consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013617-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER ASSIS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013617-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDER ASSIS MARQUES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014585-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014585-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON LUIZ DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013759-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013759-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: DANIEL 

JOSE DA SILVA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014577-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE NOVAIS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014577-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMILSON SERGIO DA SILVA REQUERIDO: DEUSDETE 

NOVAIS SANTOS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015350-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015350-64.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 
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FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010195-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SILVERSTONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010195-80.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SILVERSTONE EXECUTADO: 

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018246-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DE PONTES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018246-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIENE DE PONTES E SILVA REQUERIDO: 

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012099-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FRANCISCO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012099-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI REQUERIDO: JEAN 

FRANCISCO DA CONCEICAO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011527-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011527-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO GONCALVES NETO REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011527-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011527-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO GONCALVES NETO REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 
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Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003302-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL POLLETTI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003302-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EURICO DE ARRUDA REQUERIDO: MIZAEL POLLETTI DA 

SILVA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012722-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WUERLLEM DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR HAIEK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012722-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WUERLLEM DA COSTA MARQUES REQUERIDO: SAMIR 

HAIEK Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014294-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TOME PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

WALACY MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS TOLOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014294-59.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALACY MARTINS DE SOUZA, ALEX TOME PINHEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: LUCAS TOLOTTI Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020544-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA ROTILI FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS POMKERNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020544-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA ROTILI FERNANDES REQUERIDO: LUIS 

CARLOS POMKERNER Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016950-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016950-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002344-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERCIO CARLOS DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE CAMPOS MURTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002344-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TERCIO CARLOS DE ARAUJO COSTA REQUERIDO: 

JOSIANE DE CAMPOS MURTINHO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021549-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021549-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICARDO KAWASAKI REQUERIDO: SEBASTIAO ALVES DE 

SOUZA JUNIOR Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES (REQUERENTE)

JULIO JOSE JABRA ANFFE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001062-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO JOSE JABRA ANFFE, ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011040-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO SILVA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011040-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JOAO 

PEDRO SILVA BRANDAO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008375-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR PREDEBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008375-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALLAN CESAR PREDEBON REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017020-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIBEIRO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 753 de 900



VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017020-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIR RIBEIRO CALVO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 

do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005871-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

ERNESTO OLIVEIRA BORBA OAB - 318.509.019-53 (REPRESENTANTE)

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005871-13.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ERNESTO OLIVEIRA BORBA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013087-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013087-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CINDY SCHOSSLER TOYAMA REQUERIDO: BRADESCO SA 

CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, 

eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008392-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT26576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA GABRIELLY DIAS PEDROZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008392-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

LARISSA GABRIELLY DIAS PEDROZO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão 

antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012623-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012623-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVIERA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007798-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR KAIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 754 de 900



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007798-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HIGOR KAIQUE DE SOUZA REQUERIDO: DEUSDETE 

RODRIGUES SOARES, ROSA IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013462-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013462-60.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SOLANGE PEREIRA RAMOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE KELLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001620-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEANNE KELLY DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013224-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013224-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOACIR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017589-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017589-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEUSA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 

do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018454-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018454-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA DIAS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO RIOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001923-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EMIDIO RIOS FILHO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 

do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO RIOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001923-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EMIDIO RIOS FILHO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 

do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017496-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA NERY DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017496-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CATARINA NERY DE ASSUNCAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000866-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

ME REQUERIDO: EDSON JOSE DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000866-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

ME REQUERIDO: EDSON JOSE DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 
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implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001243-78.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA EDITH COSTA GOMES - ME REQUERIDO: DIRCEU BARROS 

DE ALMEIDA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020668-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020668-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 

REQUERIDO: ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004269-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MAGALHAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004269-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE MAGALHAES DIAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019281-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019281-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA APARECIDA DE LACERDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, 

eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES RAMAO BABUGEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002664-06.2020.8.11.0001. 

AUTOR: HERMES RAMAO BABUGEM REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 
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requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016637-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA APARECIDA CORREA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016637-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRELINA APARECIDA CORREA DE MIRANDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014451-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO APIACAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULYSSES REINERS CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014451-66.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO APIACAS EXECUTADO: ULYSSES 

REINERS CARVALHO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, 

eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021510-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021510-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAGNA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008574-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008574-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014414-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELENA MELLO OAB - MT16093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014414-05.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JULIO CESAR LOPES DA SILVA REU: CLARO S.A. Vistos, 

Renove-se a intimação da parte reclamante para que faça a juntada dos 

documentos de modo a permitir a sua leitura, porquanto tanto os 

documentos juntados na inicial, quanto os documentos juntados na petição 

de emenda apresentam a mesma mensagem solicitando senha para 

acessá-los. Anoto para tanto o prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1014747-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1014747-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVID BARROS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO SILVA 

POLO PASSIVO: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014752-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MOURA SERRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNESUL DE TRANSPORTES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014752-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLIVIA DE 

MOURA SERRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO POLO PASSIVO: UNESUL DE TRANSPORTES 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014759-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014759-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO ALVES 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014761-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1014761-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE SILVA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR RODRIGO TEOFILO 

DE CARVALHO POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014766-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014766-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCILENE DA 

SILVA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014800-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROLDENS CASSEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014800-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EROLDENS 

CASSEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004326-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004326-39.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CLAITON DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, Aguarde-se o decurso do prazo recursal ou expressa 

manifestação da parte embargante. Oportuno registrar que nada obstante 

a manifestação de desistência do prazo recursal por parte da embargada, 

tenho que a sentença fora julgada parcialmente procedente, sendo, 

portanto, ambas as partes relativamente sucumbentes. Posto isso, 

necessário que haja o decurso do prazo recursal ou idêntica 

manifestação da parte contrária desistindo do prazo recursal. Decorrido o 

prazo, certifique-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 
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Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014816-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014816-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

BATISTA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON BATISTA 

LIMA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014820-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELO ISMAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014820-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA ANGELO 

ISMAEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO POLO PASSIVO: VRG LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014825-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALES LOURENCOO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014825-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SALES 

LOURENCOO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014832-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA DO BOMDESPACHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014832-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILIANA DO 

BOMDESPACHO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014843-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014843-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDA 

NONATA CORREIA MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014850-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT ANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014850-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDIANE MARCAL 

FERREIRA DE SANT ANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

ROSSINI PEREIRA, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008529-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008529-10.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO TESTEMUNHA: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Defiro parcialmente o pedido que consta no ID. 

30725910. Concedo o prazo de 48 horas para cumprimento da medida. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010784-72.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA MORAIS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o comprovante apresentado 

pela parte executada não se trata da parte interessada destes autos. 

Desta feita, oportunizo a parte executada para que, no prazo de 05 dias, 

apresente o correto comprovante de pagamento do acordado, sob pena 

de prosseguimento da execução. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018824-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIKY EDUARDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014509-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOK JOSE RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021981-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014872-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014872-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIVELTON 

JUNIOR DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014878-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014878-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

ELIZABETH TEIXEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014698-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014698-13.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO REU: CLARO S.A. I- Cuida-se de 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” formulada por Christiane Miguel Ribeiro em desfavor de 

Claro S/A, promovendo, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinada a suspensão de cobrança da fatura com vencimento em data 

de 12/janeiro/2020 no valor de R$43,54 (quarenta e três reais e cinquenta 

e quatro centavos), que se abstenha de inserir os dados da parte 

reclamante em cadastros de proteção ao crédito e que seja promovido o 

cancelamento do plano de telefonia nº 1564599922. O pleito vai 

parcialmente acolhido. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. No que 

tange ao pedido de cancelamento do plano de telefonia nº 1564599922, 

indefiro. Com efeito, a pretensão formulada por caracterizar-se como 

medida de natureza constitutiva ou constitutiva negativa não se 

compadece com o ordenamento jurídico a ponto de ser acolhida de 

maneira liminar. Desse modo é que tal pretensão vai indeferida ante a 

impossibilidade de análise desse pedido na atual fase processual. De 

outro tanto, quanto aos demais pedidos formulados, suspensão da 

cobrança e obstar a inscrição dos dados da parte reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito, acolho. A parte reclamante junta aos 

autos protocolos de contato no qual solicitou a portabilidade de sua linha 
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telefônica para outra operadora, tratando-se, pois da prova que se fazia 

possível de ser produzida nos autos. De outro tanto, comprova por meio 

da documentação encartada aos autos a existência da cobrança que 

contesta nos autos em razão da portabilidade solicitada. O perigo de dano 

resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ser 

mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança da fatura com vencimento em data 

de 12/janeiro/2020 no valor de R$43,54 (quarenta e três reais e cinquenta 

e quatro centavos), bem assim, diante da suspensão da cobrança impõe 

como consequência lógica DETERMINAR que SE ABSTENHA de promover 

a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao 

crédito em razão do débito objeto da demanda. Intime-se, pessoalmente, a 

parte reclamada para dar integral cumprimento à presente decisão. Na 

hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa 

no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada 

em favor da reclamante. Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de 

conciliação, intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008727-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008727-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, Defiro o levantamento do valor incontroverso 

depositado, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 599744-5 / 

2020. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de quinze dias, 

comprovar o pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora. 

Registro desde já que não são devidos os honorários advocatícios, na 

fase de cumprimento de sentença, previstos na segunda parte do art. 523, 

§1º do CPC em face do Enunciado 97 do Fonaje. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014761-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014761-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE SILVA DE OLIVEIRA REU: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA., SERASA S/A. Vistos, Cuida-se de pedido 

liminar formulado por JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA na qual pretende ter seu 

nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que não manteve relação jurídica com a reclamada INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA que desse causa ao débito levado à inscrição 

no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não possui 

relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com os 

débitos apontados pela reclamada junto ao SERASA, nos valores de 

R$115,64(cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos), com data 

de inclusão de 25/novembro/2016 e R$105,65 (cento e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos), com data de inclusão de 25/ novembro/ 2016. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013555-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013555-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da liminar. Em 

razão da petição de ID.30747944 vislumbra que a parte reclamada não 

restabeleceu o serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da 

parte reclamante (UC nº 6873779-3), e nem procedeu com a troca da 

titularidade para o nome da parte reclamante (possuidor do imóvel), ou 

seja, Sra. ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO, assim sendo, não 

acatando o que foi deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a 

parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar integral 

cumprimento ao que deliberado no ID.30472523, no prazo de 05 (cinco) 

horas. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento da medida, multa no 

importe de R$2.000,00 (Dois mil reais), em substituição àquela 

anteriormente fixada. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, 

servindo a presente como mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014327-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ISMAEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 762 de 900



Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014327-49.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MANOEL ISMAEL DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de ação fundada no 

CDC em que a parte reclamante pretende ser indenizada por danos que 

experimentou em razão de ato praticado pela reclamada. Com efeito, 

conforme se colhe dos autos a parte reclamante reside na cidade de 

Várzea Grande e a demanda fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois 

bem, anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite 

nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral prevista no CPC, art. 46 é 

de que a demanda, fundada em direito pessoal ou direito real sobre bem 

móvel será proposta no domicílio do réu; ao passo que a regra específica, 

prevista no CDC, art. 101, inciso I anota que a demanda será proposta no 

domicílio do autor (consumidor). Vislumbra-se daí a aparência de um 

choque de normas, o que em verdade se esclarece a partir do fundamento 

da demanda, isto é, se embasada no Código de Defesa do Consumidor 

aplicar-se-á o que nela consta (regra específica), ausente esse 

fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á o Código de Processo Civil, 

regra geral. E no caso dos autos não há dúvida de que a relação de 

consumo se ostenta, tanto é que parte dos pedidos foram formulados com 

base nas regras do CDC, tal como o que anota o pedido de inversão do 

ônus da prova. Nesse enfoque, resta cogente o reconhecimento da 

incompetência desse Juizado, porquanto a parte autora reside em 

comarca diversa e os fundamentos que dão base à reclamação se 

sustentam na relação de consumo, daí porque têm aplicabilidade as regras 

específicas do CDC, inclusive a que toca à competência. De outra banda, 

em se tratando do Juizado Especial Cível é permitido o reconhecimento “ex 

officio” da chamada incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado 

nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda e determinando a redistribuição do 

presente feito a um dos Juizados Especiais Cíveis de Várzea Grande. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007454-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGGIO DI BONIFACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI PEREIRA COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Conforme se colhe de manifestação de id. 

30715007, houve a quitação do débito por parte da reclamada. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 26 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004858-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL MIRANDA MERCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1004858-76.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: OZIEL MIRANDA 

MERCES RECLAMADO(A): BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO S 

E N T E N Ç A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o 

presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010620-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLINETE TEREZINHA SIQUEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010620-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOLINETE TEREZINHA SIQUEIRA DA CONCEICAO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, 

Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 598455-6 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010932-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010932-83.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI EXECUTADO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico n° 598815-2 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013309-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013309-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 599185-4 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014753-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BRUNO PIRES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1014753-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAICON BRUNO 

PIRES GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL 

LOPES POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014757-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZIZINHA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014757-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ZIZINHA 

PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014775-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELY ALMEIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014775-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEICIELY 

ALMEIDA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014788-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO ARAUJO PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANIELA SORANSO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1014788-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENNO 

ARAUJO PIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA 

SILVA, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, AERLISON ALONSO 

DE SOUZA SILVA, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS, BRUNO 

FERREIRA GOMES POLO PASSIVO: RANIELA SORANSO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014790-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAN XAVIER PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014790-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACKSON 

WILLIAN XAVIER PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

CLEUZA DE JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014793-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADINY MURTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTELACAO XXXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014793-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NADINY MURTA 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: CONSTELACAO XXXII 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014805-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE CAMPOS AMORIM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014805-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIENE 

CAMPOS AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014806-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ BOEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014806-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON LUIZ 

BOEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014812-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PINHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014812-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

PINHO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA 

DE JESUS POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014821-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI MARY BERSALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014821-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCI MARY 

BERSALINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA GOMES DA 

SILVA, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO 

SA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018837-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018837-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 05 dias se manifestar sobre o 

documentos juntados no ID 29460518, após a impugnação. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014826-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014826-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONOR GOMES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELDER KENNIDY DE 

ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014828-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR THARLES FERREIRA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014828-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HIGOR THARLES 

FERREIRA DA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 
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DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014837-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA DA SILVA DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014837-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIA 

CRISTINA DA SILVA DIAS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014838-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014838-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ANTONIO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004472-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO 53731530104 (REQUERIDO)

DURVAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1004472-80.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 21.825,43 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS Endereço: RUA UM, 28, 

Qd. 28, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-410 POLO PASSIVO: 

Nome: MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO 53731530104 Endereço: 

RUA TENENTE-CORONEL THOGO DA SILVA PEREIRA, 30, Salão Durval 

Cabelo & Estética, CENTRO Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-500 Nome: 

DURVAL Endereço: RUA TENENTE-CORONEL THOGO DA SILVA PEREIRA, 

30, Salão Durval Cabelo & Estética, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-500 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004472-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO 53731530104 (REQUERIDO)

DURVAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1004472-80.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 21.825,43 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS Endereço: RUA UM, 28, 

Qd. 28, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-410 POLO PASSIVO: 

Nome: MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO 53731530104 Endereço: 

RUA TENENTE-CORONEL THOGO DA SILVA PEREIRA, 30, Salão Durval 

Cabelo & Estética, CENTRO Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-500 Nome: 

DURVAL Endereço: RUA TENENTE-CORONEL THOGO DA SILVA PEREIRA, 

30, Salão Durval Cabelo & Estética, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-500 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 
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corpo deste documento. CUIABÁ, 27 de março de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014848-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERY MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014848-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERY 

MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014859-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

JAMES DE AN LACORTT VONTROBA OAB - MT26133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014859-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

MOREIRA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL PAIVA 

MACHADO, JAMES DE AN LACORTT VONTROBA POLO PASSIVO: 

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014863-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014863-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA ROSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014874-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014874-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA DE 

SOUZA AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014879-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014879-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THOMAS 

DORILEO LOUZICH SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014753-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BRUNO PIRES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)
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Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela consistente em 

que este juízo determine a reclamada que traga aos autos a taxa de juros 

cobrada e a evolução da dívida. Tenho que o pedido de tutela antecipada 

deve ser indeferido, eis que não evidencio na concessão da referida 

medida à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente, mesmo 

porque, uma vez invertido o ônus da prova em favor da parte autora, é 

dever do próprio réu trazer aos autos todas as provas que entender 

capazes de comprovar a não ocorrência dos fatos narrados na inicial, sob 

pena de não o fazendo, serem os mesmos considerados verdadeiros. 

Pelo exposto, não preenchendo os requisitos necessários à concessão 

da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da parte reclamante, devendo a parte reclamada apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo. No mais, intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a 

parte Requerida para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se 

provas, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte Requerente, caso não seja a ação contestada. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013155-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O A parte reclamante peticionou apresentando a fatura do mês 

de março de 2020, a qual apresenta valor exorbitante. Requereu a 

suspensão da referida fatura. Assim, DEFIRO o pedido de suspensão da 

cobrança da fatura referente ao mês de março de 2020, bem como que se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia em relação à 

fatura discutida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008848-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível na qual pretende em sede de 

liminar a exclusão dos seus dados do cadastro de inadimplentes, bem 

como a suspensão da cobrança. Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, DEFIRO o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, bem como a suspensão da cobrança, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar. O demandante 

requer ainda a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, DEFIRO a concessão do pedido de inversão do 

ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor frente ao 

requerido, que possui informação específica sobre os fatos. Intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000037-29.2020.8.11.0001 Reclamante: 

LUZIA DO NASCIMENTO PEREIRA Reclamada: LUZIA DO NASCIMENTO 

PEREIRA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio 

da primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo a analisar o mérito da demanda. A Reclamante alega na petição 

inicial que teve seus dados inscritos indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito, e, por isso, fez reclamação administrativa no 

PROCON, onde a reclamada se comprometeu excluir seus dados do 

cadastro de proteção ao crédito, e, ainda, informou que o contrato de 

serviços firmados entre as partes foi cancelado definitivamente, contudo, 

tal fato lhe causou inúmeros transtornos devendo ser indenizada por eles. 

A Reclamada afirma na defesa que firmou acordo com a Reclamante no 

PROCON, tendo excluídos os dados da Reclamante do cadastro de 

proteção ao crédito administrativamente, razão pela qual não há que se 

falar em indenização por danos morais; No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Assim, incumbe às reclamadas provar a veracidade de suas 
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alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que as partes 

resolveram o fato objeto da demanda administrativamente, uma vez que a 

Reclamada solicitou a exclusão dos dados da Reclamante do cadastro de 

proteção ao crédito e também cancelou definitivamente o contrato firmado 

entre as partes. Destaca-se também que a Reclamante anexou ao 

processo consulta do SPC/SERASA realizada em data anterior a resposta 

administrativa da Reclamada, na qual foram atendidas as suas 

solicitações, bem como não há nos autos, que após houve a manutenção 

indevida de seus dados no cadastro de proteção ao crédito pela ré.. Deste 

modo, tem-se que a Reclamada solucionou o problema 

administrativamente, inexistindo nos autos qualquer prova de que a 

Reclamante tenha sofrido qualquer restrição em seu crédito ou abalo a 

sua honra, dignidade, ou qualquer outro direito da personalidade, não se 

desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC. 

Denota-se, que os fatos narrados na petição inicial causaram transtornos 

a Reclamante, contudo, resta evidente que tal situação não ultrapassa a 

esfera do mero aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de 

“dano moral”. Ademais, importante consignar, que uma vez resolvido o 

fato administrativamente entre as partes, não é crível o judiciário intervir, 

visto que se perde totalmente a efetividade e desestimula as partes a 

fazer composição amigável administrativa. Ressalta-se, ainda, que não se 

está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade da autora. Nesse sentido, “AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PREJUÍZOS 

ENFRENTADOS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS 

– Recurso Cível: 71008516221, Relator: Cleber Augusto Tonial, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data Publicação: 25/04/2019, Publicação: 

07/05/2019). ” “DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada não se 

enquadram no conceito de dano moral, cujo substrato envolve a dor 

profunda e o sofrimento relevante. O dano moral passível de 

ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o 

mero aborrecimento causado por atritos que normalmente ocorrem nas 

relações humanas. Sentença de improcedência mantida. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 8 4 2 1 8 1 1 2 0 0 3 8 2 6  S P 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011).” Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio 

psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, 

por tais razões a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na 

inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017550-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA BARROS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1017550-44.2019.8.11.0001 Reclamante: 

TATIANE APARECIDA BARROS DIAS Reclamada: NOVO MUNDO MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito promovido pela Reclamada, por dois débitos no valor de R$ 137,69 

(cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) cada um, ao 

argumento de que desconhece o débito negativado. Em contestação, a 

Reclamada alega que não cometeu nenhum ilícito, uma vez que a 

Reclamante firmou contrato com a empresa reclamada, portanto sendo 

legítima a inscrição dos dados da autora no cadastro de proteção ao 

crédito ante a sua inadimplência das faturas. A Reclamante, na 

impugnação à contestação, nega que seja sua a assinatura constante do 

contrato trazido pelo Reclamado, sustentando que a assinatura aposta no 

referido do documento é falsa, tendo inclusive, trazido ao processo 

boletim de ocorrência informando que seus documentos pessoais foram 

extraviados em data próxima ao que o contrato juntado pela ré foi 

realizado. Diante da divergência entre partes quanto à autoria da 

assinatura constante no contrato e nos documentos acostados ao 

processo, ressalto ser necessária a realização de perícia técnica para 

dirimir o conflito levantado, o que retira a competência do Juizado Especial 

para processar e julgar este processo. De fato, a competência do Juízo é 

um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, 

ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem 

pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

Juízo. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Forçoso reconhecer que somente a 

prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

A corroborar: “RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO 

DO FEITO. Em sendo indispensável a perícia técnica para elucidação dos 

fatos controvertidos, torna-se incompetente Juizado Especial para 

prosseguimento do feito, considerando o rito procedimental previsto na Lei 

n. 9.099/1995. (TJRO – RI 70005971620188220005 – RO Data Julgamento: 

24/07/2019).” Desta forma, sobressai à incompetência do Juizado Especial 

Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, 

ante a complexidade da causa. Diante do exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. REVOGO A 

LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017719-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1017719-31.2019.8.11.0001 Reclamante: 

THIAGO CAMPOS Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pela ré. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do 

mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer 

que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que 

afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. 

O Reclamante pleiteia indenização por danos morais em razão da 

existência de restrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito 

promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não possui nenhum 

débito com o banco. Por sua vez, o Reclamado sustenta que o Reclamante 

firmou contrato de prestação de serviços com ele, e, em razão do 

inadimplemento de suas obrigações, seus dados foram inclusos no 

cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os documentos 

a ele acostados verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de proposta de adesão e, cópia da CNH do autor. Registra-se ainda que a 

assinatura aposta nos documentos apresentados na defesa é 

visivelmente idêntica à exarada pelo Reclamante na petição inicial, razão 

pela qual não prospera a alegação de que não seja sua, sendo, portanto, 

desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014). Ademais, o Reclamante não trouxe nenhuma prova de que 

tenha efetuado o pagamento de suas obrigações com o banco, aliado ao 

fato de que ocultou tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: “RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES 

RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O 

ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO DA 

AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 71007637671, Terceira 

Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, 

Julgado em 24/05/2018, Publicado em 29/05/2018)”. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 

do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante. OPINO, 

também, pela condenação do Reclamante à pena de litigância de má-fé 

que fixo em 9,9% sobre o valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019943-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CESAR SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019943-39.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JEAN CESAR SOARES CAMPOS Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. A Reclamada arguiu preliminar de ausência de prova 

mínima, sustentado que o Reclamante não comprovou suas alegações, 

contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será julgada. 

Rejeito o pedido de juntada de comprovante original de negativação dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, uma vez que a 

Reclamada não trouxe nenhuma prova que descaracterize a consulta 

trazida na petição inicial. Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que seu nome 

foi inserido em cadastro de restrição ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débito que alega desconhecer. A Reclamada, em defesa, 

alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão de que o Reclamante 

firmou com ele contrato de prestação de serviço de telefonia e deixou de 

adimplir com as obrigações dele decorrentes, sendo devida a inscrição 
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dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Da análise dos autos 

cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou 

nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a 

Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que houve 

contratação e utilização de serviço pela Reclamante à época em que a 

fatura discutida foi gerada decorrente da linha telefônica mencionada na 

defesa. Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, devendo reparar 

os danos a ele causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019621-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAISSA REGINA DA SILVA BORGES REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

outras provas de qualquer natureza. Passo à análise do mérito. Não 

obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova 

só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. No que se refere a taxa SATI, alega a reclamada que 

inexistiu tal cobrança, sendo a reclamada cobrança tão somente no que a 

própria reclamada denomina como TAXA DE DESPACHANTE. Ocorre que 

da analise do contrato juntado, verifica-se que os serviços dispostos no 

contrato assinado são exatamente os comumente cobrados em razão da 

taxa SATI, tão somente com nomenclatura diversa. A respeito da 

ilegalidade da cobrança da referida taxa, não há o que discutir, haja vista 

que a reclamada até mesmo assume a ilegalidade da respectiva cobrança. 

Devida, portanto, a restituição dos valores pagos. Neste norte, haja vista 

tratar-se de cobrança indevida efetivamente paga pelo reclamado, 

entendo como cabível a restituição dos valores pagos em dobro. Ademais, 

no que tange ao pedido de indenização por danos morais tenho que o 

mesmo não restou evidenciado, tendo em vista que embora a situação 

experimentada tenha causado aborrecimentos, meros transtornos da vida 

cotidiana não podem ser alçados ao patamar de um abalo moral 

indenizável, caracterizado por situações capazes de abalar psiquicamente 

ou macular o nome da parte autora. Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a ação e o 

faço para: CONDENAR a Reclamada a restituir o valor cobrado 

indevidamente a título de taxa SATI, R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros legais a partir do desembolso. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO DE DANOS MORAIS. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Felipe Fernandes Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020219-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEBORA JESSICA DE SOUZA LINO ZORRILHA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida. Aduz que na data de 09/12/2019 verificou 

a existência de uma inscrição em seu nome junto ao cadastro de 

inadimplentes no valor de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e 

oitenta centavos), contrato nº. 03467321/0001-99, inclusa em 06/12/2019. 

Alega que a divida objeto da inscrição já se encontrava devidamente 

quitada desde 04/12/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 
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Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. A existência da relação negocial entre as partes é 

fato incontroverso, posto que confessado pela reclamante, bem como a 

dívida que teria originado a negativação. Resta tão somente analise quanto 

a existência de danos morais passiveis de indenização. Com efeito, 

quando a época do pagamento alegado (04/12/2019) se extrai que a dívida 

já se encontrava vencida há quase 30 dias (11/11/2019), o que legitima a 

inclusão do debito junto aos anais restritivos. Prosseguindo, dado que a 

negativação tem como data de inclusão a data de 06/12/2019, dois dias 

após o pagamento, pode se extrair, logicamente que não existia 

informação do pagamento no momento da inclusão. Legitimada a inclusão, 

em analogia ao disposto no art. 43, § 3º, do CDC, a jurisprudência vem 

entendendo como razoável o prazo de 05 (cinco) dias uteis para exclusão 

do registro de inadimplência. Neste sentido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO 

DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO 

MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de 

sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. STJ - 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.998 - RS (2009/0139891-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 07 DE AGOSTO DE 2012 - grifei No caso em 

tela, considerando que a data do pagamento (04/12/2019) se deu em uma 

quarta feira, tenho que a data limite para exclusão do registro, computando 

os 05 (cinco) dias uteis razoáveis, se deu em 11/12/2019. Verificando o 

extrato trazido pela reclamante, este data-se de 09/12/2019, portanto, 

dentro do prazo estabelecido como razoável para se processar a 

exclusão do registro de inadimplência. Nesta senda, cabia ao reclamante a 

comprovação de que o registro não foi excluído em tempo hábil, o que não 

o fez, inexistindo qualquer documentação neste sentido. Portanto, a 

cobrança em 09/12/2019 era devida, uma vez que existente a 

inadimplência por parte da reclamante. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. No que tange ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, entendo que improcendente, haja vista que o 

débito discutido já foi devidamente adimplido pela reclamante. Por fim, 

tenho por não caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, posto 

que inexistente qualquer ato atentatório à dignidade da justiça. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. OPINO também pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015111-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDNA CRISTINA NUNES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor R$ 1.347,25 (um mil trezentos e quarenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos), contrato nº. 4180530939504000, inclusa 

em 18/05/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Sem 

preliminares, passo a análise do mérito. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a parte 

Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu devido à 

inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer comprovante de 

pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. Portanto, a cobrança 

é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, 

se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por EDNA 

CRISTINA NUNES em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. Via de 

consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante art. 81, § 

2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento 

das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III 

da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no 

montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, 

uma vez que desconhece qualquer débito perante a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 2.016,33 (dois mil e 

dezesseis reais e trinta e três centavos), contrato nº. 

DE04321010807150, incluída em 19/11/2018, e no valor de R$ 2.259,48 

(dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), 

contrato MP432166000004578066, incluída em 09/10/2018. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante colacionou junto a inicial: documentos pessoais, declarações, 

procuração e extrato de negativação, alegando inexistir relação contratual 

entre as partes de modo a legitimar a cobrança em comento. De outro lado, 

compulsando os documentos juntados com a contestação, nota-se que a 

parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos 

serviços bancários, vez que a defesa está instruída com áudio, que 

comprova que a parte Autora tinha conhecimento do serviço pactuado, 

bem como usufruía dos serviços, confirmando seus dados pessoais e 

bancários. Portanto, inconteste a existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização dos serviços por parte da consumidora. É 

que há determinadas relações contratuais que prescindem da existência 

de contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que 

ocorre em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de 

Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, 

socialmente generalizado, faz com que se aceite a existência de um 

contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido 

diretamente do fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente 

falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, 

São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, é cediço que a contratação dos 

serviços de telefonia em muitos dos casos são efetuados contato 

telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. 

CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR 

MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004747234 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/07/2014). Assim, a cobrança é devida, uma vez que o 

conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade 

de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela 

parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JANAINA SILVA DE SOUZA em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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INTERESSADO: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso registrar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminarmente, 

rejeito as alegações de conexão e litispendência apresentadas em 

contestação, haja vista tratar-se de pedidos e causas de pedir distintas, 

confundindo-se tão somente no que se refere as partes. Sem mais 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. Alega a parte 

reclamante ter contratado junto a empresa reclamada serviço de TV a 

cabo, sendo que verificou a falta de sinal do canal TELECINE. Alega ainda 

que tentou a solução administrativa do problema, colacionando diversos 

protocolos de atendimento, entretanto sem sucesso. Requer ao fim, tao 

somente indenização por danos morais. Em sede de contestação, a 
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empresa reclamada alega pela resolução administrativa do problema 

apontado, bem como pela ausência de danos morais e ainda impugna 

todos os protocolos trazidos pelo reclamante. Pois bem. Não obstante se 

tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” In casu, o Reclamante não se desincumbiu de 

seu ônus probatório, cabendo a este demonstrar a existência de qualquer 

falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. Com 

efeito, inexiste qualquer documentação hábil a comprovar a falha na 

transmissão do canal alegado. Traz o reclamante tão somente protocolos 

de atendimento, os quais foram devidamente impugnados pela reclamada, 

de modo que estes não fazem referência ao defeito alegado, bem como 

existem protocolos informados pelo autor que sequer são e titularidade do 

reclamante. E ainda se não o fosse, os pedidos autorais resumem-se 

exclusivamente em indenização por danos morais, de modo que, mesmo 

que comprovada a falha na prestação de serviço, o que não é o caso, 

cabia a reclamante a comprovação dos danos na esfera extrapatrimonial 

alegados, o que também não o fez, posto que o mero descumprimento 

contratual por si só não é suficiente para caracterização de danos na 

esfera moral. Ora, a ausência de sinal tão somente de um único canal, em 

um único ponto de transmissão (que segundo a exordial totalizam 5 

pontos) não se mostra logico a causar abalo psíquico a tal ponto de ser 

necessária indenização pecuniária. Logo, não se desincumbindo de seu 

ônus probatório, quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho 

pela inexistência de qualquer ato danoso promovido pela Reclamada, o 

que implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas 

na prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO
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REQUERENTE: APARECIDA MARIA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Perícia 

Grafotécnica e Audiovisual Destarte, entendo desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica e audiovisual faço isso, com fulcro no disposto 

nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95, visto que há assinatura lançada nos 

documentos juntados na inicial, bem como há nos documentos juntados na 

contestação. Coisa julgada Inicialmente, rejeito a preliminar de coisa 

julgada suscitada pelo reclamado, uma vez que o objeto a ser discutido e a 

causa de pedir é diverso do que foi retratado no processo nº 8067132 - 

25.2018.811.0001, perante o 4º Juizado Especial Cível do da Comarca de 

Cuiabá/MT. Extrato de Negativação Do mesmo modo, a reclamada sustenta 

que o extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Inépcia da Inicial Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo 

Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º do NCPC. Ausência 

de Interesse Destarte, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de 

agir, não sendo obrigatória a reclamação administrativa. Superada às 

preliminares, passo à análise do mérito. III - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, a declaração de inexigibilidade do 

débito, bem como indenização por danos morais em razão da inserção do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor R$358,80 

(trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), do suposto 

contrato de número 0333275125, com data de inclusão 09/08/2018, 

promovida pela Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa 

demandada, uma vez que nunca manteve qualquer relação jurídica com a 

Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato há relação contratual com a 

parte autora, o reclamado colacionou aos autos Termo de Adesão de 

contratação de serviços devidamente assinado pelo reclamante (ID 

29088156), bem como documentos pessoais da Reclamante. Vale frisar, 

que a semelhança da assinatura apresentada no Termo de Adesão com 

aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais sejam: 

procuração e declaração de hipossuficiência, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado o Termo devidamente 

assinado caberia o reclamante apresentar prova de quitação dos valores 

em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 
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em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Quanto ao pedido contraposto apresentado pela 

reclamada, entendo ser legítimo uma vez que restou comprovada a 

existência de débito pendente de pagamento, no valor de R$ 531,58 

(quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos). Posto isto, 

concluo estar caracterizado que a parte autora alterou a verdade dos 

fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do 

CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante, bem como: OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

apresentado para o fim de condenar a reclamante a pagar o valor total de 

R$ 531,58 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora 

a partir da contestação I- Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar 

a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre 

o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 9% (nove por cento), 

também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada, nos termos do arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo 

Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. 

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso 

concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015584-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSENIL DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Extrato de 

Negativação A reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Passo ao mérito. III – 

MÉRITO Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante da 

inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela 

reclamada por débito no valor R$ 152,56 (cento e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), contrato de número 0353076605, com data de 

inclusão 25/06/2019, promovido pela Reclamada. Neste sentido, argumenta 

que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui qualquer 

relação jurídica com a reclamada. Assim, pugna pela consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em sede de contestação, a reclamada afirma que após 

análise do histórico da cobrança, foi constatado que a parte autora 

realizou cadastro referente à linha telefônica nº(65) 999863100, no pacote 

de serviços VIVO CONTROLE, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz, ainda, que constam 

no sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que também 

comprova que o autor mantinha relação jurídica com a empresa. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela 

condenação do reclamante ao pagamento do débito inadimplido, além da 

condenação às penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 
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do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela 

reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e, no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor R$ 

152,56 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 

contrato de número 0353076605, com data de inclusão 25/06/2019, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR a reclamada a compensar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019184-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEILCE PEDROSA DE LIMA REQUERIDO: OI S.A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II- 

PRELIMINARES Resp 1.525.134 E 1.525.174 – Suspensão do feito Quanto 

à preliminar de suspensão do processo, esta não merece acolhimento. 

Inicialmente, necessário esclarecer que o presente feito trata de ação 

declaratória de inexistência de débito em decorrência da ausência de 

relação jurídica entre as partes, portanto, a matéria analisada não se 

amolda nos temas sobrestados pelo Recurso Especial nº 1.525.174/RS, 

ainda pendente de julgamento, uma vez que as questões submetidas a 

julgamento trata-se de matéria relativa a falha na prestação de serviço, 

vejamos: Tema 954 STJ. (Situação sobrestado): A indevida cobrança de 

valores referentes à alteração do plano de franquia/plano de serviços sem 

a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por 

danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. 

Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços advindos da alteração do plano de franquia/plano de serviços de 

telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. Prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia/plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, -se decenal (Art. 205 do Código 

Civil), trienal (Art. 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil) ou outro 

prazo. Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (Art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia). Abrangência da repetição de 

indébito - limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 
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autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Deste modo, a suspensão não se aplica ao 

caso em tela, razão pela qual, passo a apreciar o mérito. Superada às 

preliminares, passo ao mérito. II – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada por débito no valor de 401,05 (quatrocentos e um reais e 

cinco centavos), com data de inclusão 31/05/2019, promovido pela 

Reclamada. Neste sentido, argumenta que desconhece os referidos 

débitos, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a 

reclamada. Aduz que após receber ligação de cobrança da requerida no 

seu telefone fixo (065) 2127 -5375, foi pessoalmente a sede da requerida 

no dia 03/10/2019 e solicitou cópia dos contratos referentes a linha ora 

questionada, e a atendente não forneceu nenhuma cópia, entregando 

apenas a consumidora as faturas de cobrança, que totalizam o valor de 

R$565,17 (quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos). 

Assim, pugna pela consequente declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada em 

indenização por danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, 

conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição 

de seus dados é legítima, deste modo, a ausência de pagamento é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e, no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: Declarar a inexistência 

do débito aqui litigado e, no valor de R$ 401,05 (quatrocentos e um reais e 

cinco centavos), com data de inclusão 31/05/2019, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
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acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão 

do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Confirmo a decisão que deferiu a liminar (ID 26761163). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009591-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE JESSICA SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009591-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DRIELE JESSICA SAMPAIO DE SOUZA REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II- PRELIMINARES Resp 1.525.134 E 

1.525.174 – Suspensão do feito Quanto à preliminar de suspensão do 

processo, esta não merece acolhimento. Inicialmente, necessário 

esclarecer que o presente feito trata de ação declaratória de inexistência 

de débito em decorrência da ausência de relação jurídica entre as partes, 

portanto, a matéria analisada não se amolda nos temas sobrestados pelo 

Recurso Especial nº 1.525.174/RS, ainda pendente de julgamento, uma 

vez que as questões submetidas a julgamento trata-se de matéria relativa 

a falha na prestação de serviço, vejamos: Tema 954 STJ. (Situação 

sobrestado): A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia/plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. Ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia/plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do 

plano de franquia/plano de serviços sem a solicitação do usuário, -se 

decenal (Art. 205 do Código Civil), trienal (Art. 206, parágrafo 3º, inciso IV, 

do Código Civil) ou outro prazo. Repetição de indébito simples ou em dobro 

e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou 

da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia). Abrangência da 

repetição de indébito - limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Deste modo, a suspensão não 

se aplica ao caso em tela, razão pela qual, passo a apreciar o mérito. 

Superada à preliminar, passo ao mérito. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A requerente afirma que contratou junto a promovida o 

“PACOTE OI CONTA TOTAL” que lhe dava direito ao telefone fixo e internet 

em sua residência. Aduz que diante de dificuldades financeiras, acabou 

não conseguindo arcar com a fatura referente ao mês de novembro/2018 

no valor de R$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta 

centavos), tornando -se inadimplente. Contudo, procurou a promovida 

para saldar a sua dívida, e no dia 01/08/2019 entabulou acordo, se 

comprometendo em realizar o pagamento da entrada no valor de R$ 

112,95 (cento e doze reais e noventa e cinco centavos), e mais 01 (uma) 

parcela de R$ 43,19 (quarenta e três reais e dezenove centavos), dessa 

forma a dívida estaria quitada integralmente. Informa que mesmo após a 

quitação integral do débito, ainda consta a inscrição do seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito, por suposta dívida com a reclamada no 

valor de R$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos), 

com data de inclusão em 10/04/2019. Requer a concessão de tutela de 

urgência para exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como requer a procedência da lide para condenar a demandada ao 

pagamento de dano moral a inversão do ônus da prova. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima, deste modo, a 

ausência de pagamento é motivo suficiente para inserção do nome da 

parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 
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dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). A parte reclamante demonstrou através 

dos documentos juntados na inicial o boleto que ensejou a negativação foi 

devidamente adimplido, conforme comprovante de pagamento. Assim, 

adotada contra o consumidor restrição de ordem comercial, ou 

simplesmente não tendo sido em prazo razoável excluída após o 

cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de embasar édito 

reparatório. De fato, não trouxe ao processo nenhum documento 

provando que a reclamante estivesse inadimplente perante o réu no 

momento da inscrição. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela 

reclamada, não merece ser acolhido, uma vez que foi comprovado o 

pagamento do débito inscrito. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e, no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor no valor de 

R$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos), com data 

de inclusão em 10/04/2019, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 

CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do 

nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Confirmo a decisão que deferiu a liminar ID 24356883. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021958-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA, LEONARDO 

GONZALES DE OLIVEIRA RIBEIRO, M. L. L. R. REQUERIDO: DECOLAR.COM 

LTDA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. SENTENÇA I-RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

II-PRELIMINARES Incompetência do Juizado As reclamadas arguiram 

preliminar de incompetência do juizado especial ante ao fato de que faz 

parte do polo ativo uma menor incapaz. Verifica-se que a Autora MARIA 

LUIZA LIMA RIBEIRO, é incapaz, não podendo figurar no polo ativo da 

presente demanda. Analisando a preliminar suscitada e fatos narrados na 

inicial, assiste parcial razão às Reclamadas, no tocante à extinção da 

demanda referente aos pedidos formulados pela autora Maria Luiza Lima 

Ribeiro, prosseguindo-se a ação quanto aos demais reclamantes. Prevê o 

art. 8º da Lei 9.099/95, o seguinte: “Art. 8º (...). § 1º. Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas 

capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; (...)” 

Pois bem, infere-se dos autos que figura no polo ativo da demanda pessoa 

menor de idade. Com efeito, considerando-se que o artigo 8°, § 1°, da lei 

9.099/95, atribui somente às pessoas civilmente capazes a possibilidade 

de ser parte no procedimento do Juizado Especial, a extinção do 

processo, é medida que se impõe. Nesse sentido o entendimento da Turma 

Recursal Única deste Estado, in verbis: “Ementa: CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 

APROXIMADAMENTE DEZ HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM 

CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. EXTINÇÃO 

DO FEITO QUANTO A UM DOS AUTORES, MENOR DE IDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI N. 9.099/95. 

SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO. Mostra-se imperativa a extinção 

do feito, sem julgamento do mérito, quanto a um dos autores, por ser 

menor de idade. A Lei n. 9.099/95, em seu artigo 8º, veda expressamente 

o ajuizamento de ações por ou contra incapazes, não admitindo o instituto 

da representação. (...)” (TJRS - Recurso Cível Nº 71004400354, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013). (Destaquei). Diante do exposto, 
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referente à menor MARIA LUIZA LIMA RIBEIRO, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV da 

L. 9.099/95, c/c. artigo 485, inciso IV, do CPC. Ilegitimidade passiva A 

Reclamada DECOLAR.COM LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade 

passiva, qual rejeito de plano tendo em vista que os fornecedores de 

serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor 

em decorrência da falha na prestação do serviço, por integrarem a cadeia 

de fornecedores, (Lei 8.078, Art. 7º, parágrafo único e Art. 25, §1º). 

Retificação Polo passivo Inicialmente acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do 

polo passivo, e por consequência, determino ao cartório que proceda ao 

necessário para a correção devendo passar a constar Gol Linhas Aéreas 

S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001-59, como parte 

reclamada. III- MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde as partes reclamadas estão mais aptas a em o 

insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbindo às reclamadas provarem a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Pois bem. Verifico que as 

partes Reclamantes adquiriram pacotes no site da Reclamada Decolar de 

passagens aéreas e hospedagem para a cidade Cancun/México na data 

de 14/12/2018 e 22/12/2018. As passagens previam inicialmente o trajeto 

com partida de Cuiabá/MT a Guarulhos Voo Gol AM 8106: Saída 05h40min 

- Chegada 09h00, e, Voo Aeroméxico AM 15: Guarulhos – México. Saída 

10h35min - Chegada 16h10min. Contudo, houve o cancelamento do voo de 

partida, sem qualquer informação, bem como que não haveria 

possibilidade de reacomodação de voo para o mesmo dia, ocasionando a 

perda da viagem e do pacote adquirido. Aduzem, ainda os Reclamantes 

que somente após o decurso de 10 (dez) meses é que houve a devida 

restituição do pacote de viagem não usufruído. Deste modo, pugnam pela 

condenação das reclamadas ao pagamento de indenização pelos danos 

morais em razão da enorme frustração causada pela não prestação do 

serviço. Compulsando os autos e os documentos acostados, verifico que 

os Reclamantes comprovam que adquiriram pacote de viagem incluindo 

hospedagem e passagens das Reclamadas, demonstrando os fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A 

reclamada DECOLAR, por sua vez, sustenta a ausência de 

responsabilidade das agências de turismos, bem como a ilegitimidade 

passiva, o que caracteriza culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar a 

responsabilidade civil dos demandados. Aduz que a responsabilidade pela 

restituição dos valores é da cia aérea que cancelou o voo, portanto, 

inexiste qualquer responsabilidade capaz de ensejar a condenação 

pretendida. Cumpre salientar que era dever das Reclamadas fornecerem 

aos passageiros uma resposta satisfatória, enquanto a situação 

perdurasse, o que não ocorreu. No mais, em nenhum momento foi 

apresentada qualquer solução, ocorrendo a perda do pacote de viagem 

contratado. Ainda que os eventos narrados tenham ocorrido por fatos 

alheios à vontade das demandadas, não se tem aqui a caracterização da 

excludente de responsabilidade, pois a causa de pedir não reside apenas 

na informação errônea prestada pela ré, mas em absoluta insegurança do 

serviço prestado, já que deixou de cumprir com a expectativa buscada 

pelo consumidor a partir das informações que lhes foram apresentadas 

acerca da disponibilidade do voo por determinado valor para as datas 

pretendidas, uma vez que sequer proporcionaram a solução do problema 

buscando reacomodar os autores em novo voo pelo mesmo preço 

contratado, o que malfere a culpa exclusiva de terceiro. Deste modo, os 

argumentos vertidos na defesa não afastam a conclusão acima delineada, 

eis que a documentação juntada com a inicial demonstra que, mesmo após 

a confirmação do itinerário de viagem no momento da compra, houve o 

cancelamento do voo sem que os réus apresentassem nova solução aos 

autores. A situação comporta típica responsabilidade objetiva resultante 

da falha na prestação de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do 

CDC, que prescinde da demonstração de culpa por parte do prestador de 

serviço. Do dispositivo supramencionado, conclui-se que, uma vez 

demonstrada a falha na prestação dos serviços e os danos deles 

decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se pelos prejuízos 

sofridos pelo consumidor, independentemente da verificação da existência 

de culpa. Ademais, de acordo com as normas e princípios do CDC, o 

consumidor tem direito ao reembolso dos valores pagos no caso de 

cancelamento de passagem aérea que sequer foi utilizada, sob pena de 

enriquecimento indevido das empresas envolvidas, sendo certo que a 

negativa, indevida, de restituição desses valores, na espécie, causou 

abalos materiais e imateriais aos reclamantes, os quais devem ser 

ressarcidos. Assim, frente à responsabilidade objetiva das rés, estas 

devem responder, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos passageiros, pois relacionados à falha na prestação 

de serviços, uma vez que a situação vivida ultrapassa o mero dessabor 

cotidiano. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. A 

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É 

OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), 

SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, 

FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS 

OCASIONANDO O ATRASO E/OU CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO 

RESTARAM COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDOS O 

DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD, 

QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, E O DESEMBARGADOR 

UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, QUE PROVIA, EM PARTE, A 

IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.(Apelação Cível, Nº 70080889579, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Redator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em: 28/06/2019). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar de 

incompetência do juizado referente autora MARIA LUIZA LIMA RIBEIRO, e 

julgo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV da 

L. 9.099/95, c/c. artigo 485, inciso IV, do CPC, em relação a ela. OPINO 

pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTES dos pedidos formulados por GABRIELA NOVIS 

NEVES PEREIRA LIMA e LEONARDO GONZALES DE OLIVEIRA RIBEIRO na 

inicial, para: CONDENAR as Reclamadas a pagarem, solidariamente, aos 

Reclamantes, o valor individualizado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para 

cada um dos Reclamantes, pelos danos morais sofridos, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta 

data e juros legais a contar da citação. Determino ao cartório que proceda 

a retificação do polo passivo consoante pleiteado na contestação do ID 

29371408. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pelo Autor, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intimem-se as Reclamadas para efetuarem o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019244-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO PAULO PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 227,08 (duzentos e vinte e sete reais e oito 

centavos), inclusa em 07/06/2018, contrato nº. 041835291000000CT. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. As 

preliminares suscitadas confundem-se com o mérito da demanda, e com 

ele serão analisadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Reclamada alega que os 

débitos são devidos, contudo, em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JOAO PAULO PEDROSO DA SILVA em desfavor BANCO 

BRADESCO S.A para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram 

a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados do evento danoso. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do 

cadastro restritivo de crédito com referência ao débito no valor de R$ 

227,08 (duzentos e vinte e sete reais e oito centavos), inclusa em 

07/06/2018, contrato nº. 041835291000000CT, objeto destes autos, sob 

pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

passível de majoração em ulterior decisão. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019431-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019431-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEY DA SILVA FILHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Conforme se verifica, as partes entabularam composição 

amigável sobre o objeto da presente demanda ( ID 29472426). O Artigo 

487, III, “b” do novo Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do novo Código de Processo Civil. Expeça-se os alvarás competentes se 

for o caso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016765-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA TERRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI OAB - MT25269/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016765-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA TERRA PINTO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II- PRELIMINAR Ônus da prova 

Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da ação, de modo que com ele deve 

ser analisado. III-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Cuida-se de ação 

de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral c/c tutela de 

urgência na qual pretende a parte autora seja determinado à parte ré que 

suspenda o plano Vivo Controle, sem aplicação da multa contratual, bem 

como mantenha ativa a sua linha telefônica, no plano pré-pago. Aduz a 

parte autora que mantinha um contrato com a parte ré, na modalidade 

pós-pago e que, em 13/09/2019 solicitou o cancelamento do plano pela 

internet, porque almejava a contratação da modalidade pré-pago, 

permanecendo com o mesmo número do celular. Afirma que, diante da 

alusiva solicitação, a parte ré cancelou a sua linha telefônica. Alega que, 

dirigiu-se a uma loja física da parte ré, ocasião em que foi informada que, 

para que fosse mantido o número de celular, deveria proceder à nova 

contratação de um plano. Aduz ainda que, mesmo não concordando, 

contratou novamente o plano, mas ao solicitar a migração para a 

modalidade pré-pago, foi surpreendida com a cobrança da multa 

contratual. Dessa forma, pleiteia indenização por danos morais, bem como 

que a Reclamada suspenda o serviço do plano Vivo Controle, sem 

aplicação de multa, mantendo a linha telefônica da Requerente ativa no 

“plano pré-pago”. A reclamada, em defesa, se limita a apontar a 

inocorrência de comprovação de danos morais passível de condenação, 

aduz, ainda, que querendo a Autora cancelar o pacote de serviços 

vigente em sua linha antes do término do período de permanência mínima , 

mostra -se completamente correta a cobrança de multa por quebra 

contratual. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a parte ré não 

trouxe nenhuma prova demonstrando o porquê a parte autora contratou 

novamente o plano após o pedido de cancelamento, considerando que 

houve o cancelamento da linha telefônica. Para todos os efeitos, a parte 

autora contratou novamente o plano, conforme consta do contrato 

devidamente assinado e acostado aos autos, de modo que, resta 

evidenciado que a parte autora fora coagida a assinar contrato pela 

mantença de seu número. A reclamada em sua contestação insiste que o 

serviço estava sendo prestado de forma regular e que a cobrança de 

multa é permitida dado a fidelidade do plano, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa, contudo, não se pode admitir como 

prova seguro que tenha a propriedade de convencer as “telas sistêmicas” 

apresentados, e, ainda que fosse possível utiliza-las como meio de prova, 

vislumbra-se que o endereço cadastrado e o nome do cliente informado 

pela demandada em seu cadastro interno não possui qualquer 

correspondência com os dados do reclamante apresentado na inicial. 

Sendo assim, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), uma vez que não 

colacionou documento que demonstre que o cancelamento da linha tenha 

ocorrido por pedido da autora. Logo, torna-se evidente o defeito na 

prestação do serviço, vez que não forneceu o serviço e cobrou por este, 

nos termos do art. 14, §1º, I do CDC. Contudo, no tocante ao pleito do 

pagamento em dobro dos valores dispendidos à título de pagamento do 

plano pós-pago contrato, vejo que não merece prosperar. Isto porque, 

denota-se que houve a efetiva utilização dos serviços prestados. Logo 

não há como elidir a contraprestação do serviço de telefonia. Ademais, o 

pagamento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé, o que não 

ocorreu na espécie. Deste modo, uma vez consubstanciada a falha na 

prestação do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva pelos 

danos causados, o que atrai a condenação da empresa ré aos danos 

morais suportados. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo 

reclamante decorrente do descaso, desconforto e transtornos a que fora 

submetido pela reclamada é passível de indenização. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – 

PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – INVALIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- No respectivo caso trata-se de relação de 

consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de 

comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 2- A documentação 

constitui prova unilateral produzida pela recorrente, não sendo suficiente 

para demonstrar a aquiescência da recorrida quanto ao referido 

cancelamento da linha de telefone. Desse modo, não se verifica o 

preenchimento dos requisitos de validade do negócio jurídico, 

particularmente aquele atinente à manifestação inequívoca de vontade da 

parte. 3- No entanto, entendo que o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (Ap 

125279/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014). (TJ-MT - 

APL: 00008730320108110055 125279/2014, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2014, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014). IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido constante na ação e o faço 

para: DETERMINAR que a reclamada suspenda o serviço do plano Vivo 

Controle, sem aplicação de multa, mantendo a linha telefônica da 

Requerente ativa no “plano pré-pago, referente a linha móvel nº 

65-99936-0939. CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido 
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de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e de 

juros legais a incidir da data da citação; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014547-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY CONCOELO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014547-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCINEY CONCOELO RAMOS REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A SENTENÇA I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. II-PRELIMINAR Decadência Afasto a prejudicial de 

decadência arguida pela Reclamada, pois o Reclamante não está se 

insurgindo contra a qualidade dos serviços prestados, mas sim contra 

valores cobrados mensalmente referente a um cartão de crédito que aduz 

não ter contratado, situação que gerou danos. De fato, trata-se de defeito 

de segurança, em que há cobrança ilícita, capaz de ensejar dano à 

pessoa do consumidor, daí porque não incide o prazo decadencial de 

trinta dias. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. "COMODIADE - PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2" NÃO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 

REPELIDA. DANO MORAL E DEVER DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

CARACTERIZADOS. Não havendo provas de que os serviços de 

"COMODIADE - PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2" havia sido 

solicitados pela autora, descabem as suas cobranças. A preliminar de 

decadência deve ser afastada, pois o caso é de defeito de segurança, em 

que há cobrança ilícita, capaz de ensejar dano à pessoa do consumidor, 

daí porque não incide o prazo decadencial de trinta dias. Parte ré legítima, 

porque foi quem rubricou a fatura de telefonia com a cobrança do 

provedor. Incide o dever de solidariedade, previsto no CDC. Sendo 

indevida a cobrança já realizada, correta a devolução dos valores pagos, 

face ao caráter ilícito do procedimento da ré. Da mesma forma, deve ser 

cancelado o serviço não solicitado. No tocante à condenação pelo dano 

moral, justifica-se no caso concreto em razão de sua função punitiva, 

tendo em vista a reiteração de condutas semelhantes à do presente feito, 

em que são cobrados serviços que não foram solicitados, evidenciando 

ausência de boa-fé objetiva. Danos morais que devem ser reconhecidos, 

os quais derivam do próprio ato ofensivo. (...) (TJ-RS, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Data de Julgamento: 26/04/2012, Terceira Turma Recursal Cível). 

Superada às preliminares, passo ao exame do mérito. III-MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante declaração de nulidade de contrato 

com pedido de tutela de urgência antecipada. Noticia a parte Reclamante 

que é servidor público e que contratou um empréstimo consignado junto a 

parte ré, mas estão sendo cobrados valores mensais referentes a um 

cartão de crédito que não contratou. Dessa forma, pleiteia a declaração de 

nulidade do contrato referente a cartão de crédito, bem como, exibição 

cópia dos contratos e indenização por dano moral. A reclamada, em 

defesa, sustenta que o Reclamante por livre e espontânea vontade, 

contratou o cartão de crédito consignado nº BMG Card n.º 

5313080846100015, em 21/09/2009, mediante convênio para consignação 

em folha de pagamento, assim, não há se falar em qualquer ilicitude capaz 

de ensejar os danos nos termos declinados na inicial. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. De início, resta 

incontroverso que o empréstimo foi realizado pela parte autora com o 

reclamado, conforme devidamente comprovado nos autos. Todavia, a 

modalidade do empréstimo também foi devidamente comprovada pelo 

Reclamado, sendo demonstrado que a parte Autora contratou empréstimo 

por meio do cartão de crédito, conforme contratos, TEDs e faturas 

anexados aos autos demonstram que o serviço foi autorizado a efetuar o 

desconto em folha de pagamento. Portanto, não há que se falar em abuso 

por parte do Reclamado com relação ao valor atualizado da dívida, uma 

vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. 

Logo, por se tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto 

mínimo em folha, ficando a cargo da parte Autora, realizar o pagamento do 

restante da fatura. A falta de pagamento do valor integral da fatura 

acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme 

previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA REJEITADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E 

CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE 

CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de decadência não 

merece prosperar, porquanto não versa os autos sobre vício de consumo, 

para que fosse observado o prazo decadencial estipulado no art. 26, do 

Código de Defesa do Consumidor, mas sim de reparação civil cujo prazo 

prescricional é de 03 (três) anos e se inicia a partir da ciência do 

consumidor, nos termos do art. 206, § 3º, V, CC. 2. Cuida-se de ação 

indenizatória em que a Recorrida postula pela desconstituição da relação 

jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de que teria sido 

induzida em erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o 

serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de 

crédito, efetuando a cobrança do valor mínimo da fatura, mediante 

descontos mensais na folha de pagamento. 3. Caso em que a instituição 

financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o ?

Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD Autorizado para 

Desconto em Folha de Pagamento?, devidamente assinado pela 

consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Demonstrando à empresa Recorrente a 

contratação de empréstimo mediante saque no cartão de crédito, deveria a 

consumidora comprovar o pagamento do débito integral, tendo em vista 

que a instituição financeira apenas lança no holerite da Recorrida o valor 

mínimo da fatura. 5. Havendo contrato nos autos com informações claras 

a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa 

comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o 

contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248). 

6. Frise-se ainda, que o depoimento colhido da testemunha arrolada na 

audiência instrutória não é apto a comprovar o vício de consentimento 

alegado pela consumidora, mormente, porque não presenciou a negocial 

comercial, bem como pelo fato de apenas ter relatado uma suposta 

experiência sofrida praticada por outra instituição financeira. 7. Danos 

morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da 

contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar 

em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob 

esta rubrica. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 389059820178110001/2018, 

Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018). Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001993-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001993-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. S E N T E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. II-PRELIMINAR 

Polo Passivo Inicialmente acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo 

passivo, e por consequência, determino ao cartório que proceda ao 

necessário para a correção devendo passar a constar TIM S/A., inscrita 

no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11, como parte reclamada. III-MÉRITO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais proposta por SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. Narra a parte requerente que é filha e 

herdeira legítima do de cujus Augusto da Silva Rodrigues, CPF nº 

108.574.867-72, falecido em 11/01/2016. Aduz que, no mês 07/2016, ou 

seja, seis meses após o falecimento de seu genitor, eis que a Requerente 

começou a receber diversos telefonemas de cobrança por parte da 

Reclamada, sob a justificativa de que havia fatura em aberto em nome do 

Sr. Augusto. Aduz ainda que mesmo informando o falecimento do seu pai 

e o seu desconhecimento sobre a suposta linha ativa, estas foram 

contratadas após o óbito (11/01/2016). Afirma que constavam mais 10 

(dez) negativações, todas efetuadas pela parte Reclamada, relativas a 10 

(dez) contratos de numerações diversas, de modo que a Requerente 

desconhece totalmente às dívidas, vez que não existiu nenhuma relação 

jurídica entre a Reclamada e seu genitor, assim, as cobranças teriam 

gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis indenização por 

dano moral. Importa mencionar no presente caso que a reclamante 

apresentou a Certidão de Óbito do Sr. Augusto da Silva Rodrigues, bem 

como documentos pessoais demonstrando o parentesco, sem colacionar, 

no entanto, Certidão de Inventariante. Em que pese os documentos 

colacionados pela reclamante em sua peça inicial, há que se reconhecer a 

ilegitimidade ativa da autora. É cediço que quando a lei autoriza alguém a 

agir em nome próprio na defesa de direito alheio, está-se diante de 

legitimação extraordinária, já que, na relação jurídica de direito material e 

processual, inexiste coincidência de sujeitos. Não é o que acontece in 

casu posto que a autora busca nitidamente, em nome próprio, pleitear a 

indenização por danos morais decorrente de negativação indevida cuja 

titularidade é do Espólio do Sr. Augusto da Silva Rodrigues, seu falecido 

pai. Com efeito, de acordo com os documentos que instruem os autos, 

além da própria alegação da reclamante, a relação jurídica de direito 

material que ensejou a negativação ocorrera no nome do Sr. Augusto da 

Silva Rodrigues. Com o seu falecimento, eventual debate acerca da falha 

na prestação de serviço decorrente desta relação jurídica somente 

poderia ser travado pelo ESPÓLIO, a quem a lei confere legitimidade para 

estar em juízo. A corroborar: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA FALECIDA MÃE DA AUTORA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO 

COMPROVADA A COMUNICAÇÃO DO BANCO SOBRE O FALECIMENTO 

DA MÃE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO. VERBETE SUMULAR Nº 330 DO TJRJ. 1. A legitimidade ad 

causam é uma condição da ação em que o indivíduo exerce o direito 

subjetivo material como o titular da ação (legitimidade ativa), podendo ser 

demandado apenas aquele que seja titular da obrigação correspondente 

(legitimidade passiva). 2. "Os princípios facilitadores da defesa do 

consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não 

exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato 

constitutivo do alegado direito." (Verbete sumular nº 330 do TJRJ) 3. No 

caso concreto, inobstante sua condição de filha, a autora/apelante não 

ostenta o direito para demandar em juízo sobre a dívida de sua genitora, 

tampouco para pleitear a condenação do banco ao pagamento de 

indenização por danos morais experimentados por uma negativação que 

se deu em época posterior ao falecimento de sua mãe. 4. Ainda que 

superada a questão acerca de sua legitimidade para ajuizar a presente 

demanda - com base na teoria da asserção -, constata-se que a autora 

não comprova nos autos que tenha comunicado o banco réu acerca do 

falecimento de sua mãe, não fazendo prova mínima do fato constitutivo do 

alegado direito. 5. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. 

(TJ-RJ - APL: 00335543420138190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE 

REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: LUIZ FERNANDO PINTO, Data de 

Julgamento: 06/04/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/04/2016). Portanto, ainda que a 

autora fosse a inventariante do espólio e não subsista interesse de 

incapaz, conforme certidão de óbito anexada nos autos, falta-lhe 

legitimidade para buscar, em nome próprio, a tutela do direito reclamado, 

razão pela qual a presente demanda deve ser extinta por ilegitimidade 

ativa ad causam. IV- DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção 

do feito sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com 

fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011127-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011127-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISMAEL DA SILVA SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. SENTENÇA I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II-PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida na defesa, porquanto a causa de pedir e 

pedir estão relacionados ao bloqueio dos serviços ofertados pela 

reclamada. Rejeito a preliminar de carência da ação, uma vez que inexiste 

obrigação legal de prequestionamento na esfera administrativa. Passo ao 

exame do mérito. II- MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

reclamante alega que possuía aparelho de celular portador de chip de 

telefonia (pré-pago) da empresa demandada, que utilizava diariamente 

para realizar ligações e gozar de internet móvel. Aduz que repentinamente 

o referido aparelho celular deixou de funcionar (realizar e receber 

ligações). Diligentemente a parte promovente buscou a assistência 

técnica, que não encontrou vicio aparente, entretanto, constatou que o 

aparelho não possibilitava mais realizar e receber ligações. O técnico em 

consulta no sitio eletrônico da ANATEL encontrou campo de busca para 

verificação de regularidade do IMEI do aparelho celular, momento em que 

fora constatado que o IMEI de seu aparelho celular havia sido cancelado a 

pedido da empresa demandada, ocasionando a inutilização do aparelho 

adquirido. Informa, ainda o reclamante que não foi vítima de furto, roubo 

extravio de seu aparelho, ou comunicou/requereu à parte reclamada 

pedido de bloqueio do IMEI do seu aparelho celular, de modo que o 

bloqueio indevido ocasionou-lhe danos de ordem moral e material. A 
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reclamada, em sua defesa, sustenta que cumprindo determinação da 

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, enviou mensagem de 

texto – SMS à parte Autora comunicando que, de acordo com a legislação 

vigente, o aparelho celular encontrava -se irregular e que seria bloqueado 

em 75 dias. Assim, o bloqueio do IMEI do aparelho celular da parte Autora 

ocorreu em decorrência do Projeto SIGA (Celular Legal), de iniciativa da 

Anatel em parceria com a Receita Federal e Polícia Federal, cabendo às 

prestadoras tão somente cumprir a Regulamentação 5 , ativando em suas 

redes apenas aparelhos com IMEI regular, conforme conteúdo do Ofício nº 

362/2017/SEI/PRRE/SPR -ANATEL, dessa forma, não há se falar em 

qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos declinados na 

inicial. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 

que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, 

de comprovar regularidade na prestação de serviços na data em que o 

IMEI foi bloqueado e tampouco que fora a ANATEL quem requereu o 

bloqueio conforme ressaltado na defesa. Por sua vez, o reclamante 

indicou Reclamação Administrativa, comprovando ter entrado em contato 

com a demandada para reclamar a situação vivenciada, fato este que não 

fora impugnado pela reclamada. A parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a legalidade da sua 

conduta, o que significa dizer que não se desincumbiu de seu ônus de 

provar fato extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, 

II, CPC. Desse modo, não tendo havido a notificação prévia de 15 dias 

acerca da indisponibilidade dos serviços de telefonia, nem mesmo o 

respeito ao prazo para o bloqueio total, está configurado o agir ilícito da ré, 

ensejando indenização por danos morais, em caráter excepcional. 

Ademais, é presumível que a impossibilidade de utilização dos serviços 

telefônicos e o agir ilícito da ré, ultrapassa a esfera do mero 

aborrecimento, uma vez que trata-se de serviço essencial. Nesse sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DA LINHA DE TELEFONE MÓVEL. 

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. 

AINDA QUE EXISTA DÉBITO, O BLOQUEIO DA LINHA SOMENTE PODE 

OCORRER DE FORMA PARCIAL, 15 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO DO 

CONSUMIDOR ACERCA DO DÉBITO, E DE FORMA TOTAL, 30 DIAS APÓS 

O INÍCIO DO BLOQUEIO PARCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUTOR QUE UTILIZAVA O TELEFONE PARA DESENVOLVER A SUA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ADVOGADO. TRANSTORNOS QUE 

EXTRAPOLAM O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E OS 

ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM 

CARÁTER EXCEPCIONAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, 

Nº 71008178337, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 30-11-2018) No tocante aos 

danos materiais, restou comprovado no processo que é devido à título de 

ressarcimento do dano material o valor R$ 599,01 (quinhentos e noventa e 

nove reais e um centavo), ao reclamante pelos danos causado a 

inutilização do aparelho celular, condicionado a entrega do aparelho 

celular para a Reclamada. Ademais, reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. IV-DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante para: CONDENAR a Reclamada a 

restituir ao Reclamante a título de dano material o valor de R$ 599,01 

(quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 

STJ) e juros legais a contar da citação, CONDICIONADO A ENTREGA DO 

APARELHO CELULAR PARA A RECLAMADA. CONDENAR a reclamada a 

indenizá-la por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003272-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003272-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação indenizatória onde alega a 

reclamante que vem sendo cobrado por valores referentes a 

mensalidades da IES, mesmo tendo sido contemplado com FIES relativo a 

100% do valor da mensalidade. Em sede de contestação, a reclamada 

alega que os débitos são devidos, e decorrem de efetiva contratação de 

matérias além da grade curricular normal do curso, adicional este que o 

FIES não financia, de modo que deve o reclamante arcar com tais custas. 

A respeito da existência do debito, tenho que fato incontroverso, haja 

vista a confissão da reclamada em contestação, de modo que o cerne da 

questão consiste em verificar se as cobranças realizadas são devidas, e 

principalmente, se ensejaram os danos morais pleiteados. Destarte, 

conquanto tenha alegado que o débito é devido, a Reclamada não trouxe 

aos autos qualquer documentação que comprovasse a alegação. Cabia a 

empresa reclamada o ônus de comprovar a legalidade do debito, 

entretanto, não colaciona qualquer documentação hábil a demonstrar a 

legalidade da cobrança. Com efeito, os documentos trazidos pela 

reclamada se caracterizam em documentação unilateral e de fácil 

manipulação, haja vista que todas as informações se originam unicamente 

dos bancos de dados da própria IES, não aptas, portanto, a servir de 

evidencia no caso em tela. Tenho, portanto, como ilegal a cobrança objeto 

destes autos, de modo que cabia a reclamada a comprovação da 

legalidade das cobranças, o que não o fez. Quanto ao dano moral, 

devemos observar o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) 

é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na 

vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade 

individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que 

molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), 

dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, 

conforme ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Ademais, o dano moral também 

tem função preventiva e punitiva, de modo que tem a intenção de inibir a 

prática de novas condutas que afetem os direitos da personalidade. 
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Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, a reincidência da reclamada em prosseguir 

com a cobrança mesmo após condenação com transito em julgado em 

processo anterior, torna devida a majoração do valor, posto que o valor 

anteriormente arbitrado não foi suficiente para coibir a ação da reclamada 

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Reclamada. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do 

novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos 

da inicial para determinar o cancelamento da cobrança debatida, bem 

como condenar a reclamada a realizar a REMATRÍCULA da Requerente no 

8º SEMESTRE do curso de ADMINISTRAÇÃO, bem como DESBLOQUEAR 

O AVA. OPINO ainda pela condenação da reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) a titulo de danos morais, valor este 

que deve ser devidamente corrigido (INPC/IBGE) a contar da prolação da 

sentença, bem como acrescido de juros legais no importe de 1% (um 

porcento) a.m a contar da citação. OPINO, por fim, pela confirmação da 

liminar anteriormente proferida. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019500-88.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019500-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA FLAVIA FORTES OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante 

alega a suspensão indevida de serviços, alegando que se deu em razão 

de fatura não eventual, da qual desconhece o motivo. Requer a fim o 

retorno do fornecimento de energia, bem como indenização por danos 

morais. Em sede de contestação, a reclamada alega se tratar de 

suspensão devida, haja vista a inadimplência com relação a fatura de 

recuperação de energia. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de incompetência 

do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece juízo 

de parcial procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E 

a reclamada em sede de sua contestação aduziu que a cobrança é 

regular, vez que fora elaborada de acordo com o determinado pela ANEEL 

em sua resolução nº. 414/2010, realizando inspeção que registrou 

irregularidade no medidor. Contudo, verifico que a Reclamada não agiu de 

acordo com o determinado pela norma vigente para proceder na 

recuperação de consumo da parte Autora, pois não acostou qualquer 

documento que comprove a existência da irregularidade alegada, ônus 

que lhe incumbia. Destaco que se a demandada estava pretendendo a 

recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria proceder na 

forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando 

precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo 

transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Da analise detida dos autos, verifica-se que 

a reclamada não procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, 

pois não confeccionou o TOI devidamente bem como não encaminhou 

cópia ao consumidor com o condão de oportunizar o contraditório e ampla 

defesa. Com efeito, o documento trazido aos autos constituie-se em prova 

unilateral, posto que produzido pelos próprios prepostos da reclamada, de 

modo que se verifica a facilidade na manipulação das informações ali 

presentes, o que torna o documento não apto a servir de evidência no 

caso em tela. Ademais, não comprova também a reclamada que tenha sido 

a autora ou alguém em nome desta quem teria realizado a violação 

mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM 
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BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO 

EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001, a declaração de inexistência do débito é 

medida que se impõe. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, qual seja a suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 5- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - 

Recurso Inominado nº 0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal 

Provisória, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 

03/03/2017). Verifica-se também pelo extrato de consumo trazido pela 

própria reclamada em sede de contestação, que não houve qualquer 

variação relevante de consumo tanto antes do apontamento do defeito, 

quanto depois da suposta pericia, o que se mostra ilógico que existia 

qualquer irregularidade capaz de causar benefício econômico a parte 

autora. Ademais, se verifica também do documento denominado CARTA 

AO CLIENTE, também trazido aos autos pela própria reclamada, que 

consiste no calculo realizado pela concessionaria para apuração do 

quantum devido, que a reclamada entendeu como devido consumo que 

não condiz com as informações trazidas no extrato com relação aos 

meses posteriores e anteriores a suposta irregularidade. A reclamante 

nunca consumiu sequer quantidade de energia próxima a informada como 

devida em tal documentação. Desta forma, merece guarida a pretensão da 

Reclamante em ver declarado inexigível o débito total da fatura de 

recuperação gerada, haja vista que se refere a consumo ilegalmente 

auferido pela Reclamada. Válido ainda ponderar que a norma estabelecida 

pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse 

sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à 

empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as 

recuperações de consumo lançadas contra a parte requerente, sendo por 

assim indevidas. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma efetuou a 

suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada, e ainda não 

procedeu com a religação conforme o disposto na legislação vigente. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade da interposição 

da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito resguardado, 

visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não podendo ser 

considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. 

Devemos levar em conta que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), é valor condizente com a 

ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, 

porém deve servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

CAMILA FLAVIA FORTES OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR INEXIGÍVEL 

o débito cobrado a título de consumo recuperado objeto da demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da citação. TORNO DEFINITIVA a liminar 

deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000392-39.2020.8.11.0001. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Conforme se verifica, as partes entabularam composição 

amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, “b” do 

novo Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” 

Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, em 
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consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se os alvarás competentes se for o caso. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021409-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CHESSMAN SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021409-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JACKSON CHESSMAN SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Sem preliminares, passo a analise do mérito da demanda. 

A parte reclamante alega ter sido surpreendida com inscrição de seu 

nome junto aos anais restritivos, de divida que desconhece. Alega ainda 

ter residido no imóvel que originou o debito inscrito, entretanto em período 

anterior a cobrança. Requer ao fim a declaração de inexistência do debito, 

bem como indenização por danos morais. O cerne da questão consiste em 

verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus 

pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. A relação jurídica entre as partes é incontroversa. Pois bem, 

não assiste razão a parte reclamante. Não obstante se tratar de relação 

de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em 

questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” 

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, 

o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, 

não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AgRg no 

AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014). Assim, a propriedade do 

imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de 

fornecimento de água são situações diversas. A relação, pois, entre o 

usuário a concessionária do serviço público é contratual e de 

responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à 

prestadora do serviço. É responsabilidade, pois, do titular do serviço a 

comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à 

prestadora do serviço o seu conhecimento. Nesse sentido, são os 

seguintes precedentes: “APELAÇÃO. TARIFA DE ÁGUA - FATURAS EM 

ATRASO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO 

OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE QUEM CONTRATA O SERVIÇO. CAUSA 

MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O débito decorrente da prestação de serviços de água e 

tratamento de esgoto, pela CAESB, deve ser imputado apenas ao 

contratante do serviço, pois não se trata de obrigação propter rem, mas 

sim, propter personan, ou seja, dívida de cárter pessoal, vinculando-se a 

quem solicitou a prestação do serviço, ausente modificação ulterior no 

cadastro. 2. Assim, o débito de água é de natureza pessoal, não se 

vinculando ao imóvel, mas sim, a pessoa que contratou o serviço e consta 

nos cadastros da concessionária de serviço público, que no caso dos 

autos coincide com a pessoa do proprietário. 3. Logo, evidenciada a 

legitimidade passiva do demandado, proprietário do imóvel e contratante do 

serviço, incorreta a sentença que extingue o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 4. Aplica-se a teoria da causa 

madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, quando, extinto o feito 

sem julgamento do mérito, a matéria for eminentemente de direito e o 

processo possuir condições de julgamento imediato. 5. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1038428, 20160110381338APC, 

Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª TURMA CÍVEL, TJDFT, Data 

de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 326/330) 

“PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL ALUGADO. OBRIGAÇÃO DE 

NATUREZA PESSOAL. 1. Incumbe ao autor ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil 2. Sendo que o cadastro de usuários do serviço de 

fornecimento de água se faz pelo nome do consumidor, este é o 

responsável pelo débito, porquanto tal serviço tem obrigação de cunho 

pessoal. 3. Na hipótese dos autos, a parte autora é responsável pelos 

débitos do serviço contratado em seu nome, já que não se desincumbiu do 

ônus de comunicar administrativamente que teria alugado para terceiros o 

imóvel vinculado ao consumo ou da prova de que não usufruiu 

pessoalmente do serviço. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 

n.1104037, 07095393020178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 

3ª Turma Cível, TJDFT, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no PJe: 

08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

CAESB. FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. 

OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL. INÉRCIA. 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. O ordenamento jurídico 

brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da 

ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. O 

débito relativo ao fornecimento de água e coleta de esgoto caracteriza-se 

como uma obrigação de natureza pessoal, razão pela qual não se vincula 

à titularidade do bem, mas à pessoa que contratou o serviço e que 

efetivamente o utilizou. A inércia do contratante dos serviços em 

comunicar à empresa cessionária acerca da locação do imóvel ou 

mudança de sua titularidade, para fins de alteração do cadastro, acarreta 

a responsabilização pelas faturas emitidas, até que proceda à 

comunicação à contratada, para que realize a retificação cadastral.” 

(Acórdão n.1095903, 20160110381098APC, Relator: ESDRAS NEVES 6ª 

TURMA CÍVEL, TJDFT, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 

15/05/2018. Pág.: 515/541) Consoante dispõe o artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito. No caso vertente, inexistem elementos no 

sentido de ter a parte autora comunicado à ré sua saída do imóvel, a fim 

de modificar a titularidade do cadastro. Não há como se atribuir à 

concessionaria o dever de atualizar os dados cadastrais de todos os 

consumidores com o intento de verificar a correção do titular. Ao 

contrário, é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço 

as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais 

débitos. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte autora, ter 

formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a 

prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal 

ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor. 

Assim, agiu a reclamada em exercício regular de direito, não havendo que 

se falar em negativação indevida, bem como não há que se falar em ato 

ilícito ou em indenização de qualquer natureza. Pelo exposto, OPINO QUE 
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SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil. OPINO ainda pela revogação da liminar anteriormente 

proferida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENY FURTADO BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000862-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SHIRLENY FURTADO BARCELOS REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. As 

preliminares suscitadas confundem-se com o mérito da demanda, e com 

ele serão analisadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Reclamada alega que os 

débitos são devidos, contudo, em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por SHIRLENY FURTADO BARCELOS em VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento 

danoso. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo de 

crédito com referência ao debito discutido nestes autos, sob pena de 

multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível 

de majoração em ulterior decisão. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 
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forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA OLIVEIRA LUCIALDO LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000452-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULA OLIVEIRA LUCIALDO LANDIM REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível na qual alega a reclamante que seu voo com destino a 

Cuiaba/MT, partindo do Rio de Janeiro/RJ, sofreu um atraso de 

aproximadamente 1h30min. Alega ainda que ao desembarcar, notou que 

sua bagagem fora extraviada, tendo posteriormente sido recuperada e 

entregue a consumidora em aproximadamente 24 horas. Requer, ao fim, 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 333, II do CPC. No que se refere ao atraso alegado, da 

análise dos autos, verifica-se que a reclamante adquiriu passagem aérea 

da empresa reclamada para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Cuiaba/MT, tendo 

ocorrido um atraso no voo de aproximadamente 01h30min. In casu, uma 

vez que o atraso no itinerário não foi superior a 04 (quatro) horas, cabia à 

Reclamante demonstrar a existência de outras repercussões danosas, 

além da simples perda de tempo. Ora, em face do pequeno período de 

espera, o infortúnio em questão não é enquadrado como caso de dano 

moral puro. Entretanto, no que tange ao extravio da bagagem, verifico que 

os fatos narrados pela Reclamante e confirmados pela Reclamada 

demonstram que a Autora teve extraviada a sua bagagem que foi lhe 

entregue somente após 24 (vinte e quatro) horas. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis quanto 

ao extravio da bagagem, que somente foi restituída 24 (vinte e quatro) 

horas após a chegada da Reclamante ao seu destino, prejudicando sua 

estadia. Ademais o passageiro que tem sua bagagem extraviada é 

considerado consumidor, pois se encaixa na definição do Código de 

Defesa do Consumidor, configurando-se, entre o passageiro e a 

companhia aérea, a relação "consumidor-fornecedor-produto ou serviço". 

Portanto não há que se falar em ausência de dano, uma vez que a 

bagagem fora extraviada, no momento em que estava sob a 

responsabilidade da reclamada, não devendo pois, ser exonerada da 

obrigação de indenizar. Embora informe a reclamada que procedeu de 

forma a restituir a bagagem o quanto antes ao reclamado, não há que se 

negar o sofrimento causado diante da situação experimentada pela 

reclamante ao chegar no seu destino, sem ter acesso à sua bagagem por 

determinado período. Logo, tenho que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer 

serviço adequado ao consumidor. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada em 

não agir com a devida cautela no transporte da bagagem da reclamante. 

Nesse sentido, verbis: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. 

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM MAJORADO. VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70052428281, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

19/12/2012). “TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS 

MORAIS. DANOS MATERIAIS. É devida a indenização por danos morais, 

tendo em vista que uma das malas foi extraviada em definitivo. Valor 

mantido conforme fixado na sentença. Quanto aos danos materiais, 

somente os gastos comprovados nos autos em razão do extravio da mala 

são passíveis de indenização, PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70044456911, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard 

Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/02/2012). “RECURSO INOMINADO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE 

DO TRANSPORTADOR - INCIDÊNCIA DO CDC - MÁ PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT – Recurso Cível Inominado Nº 

648/2011, 1ª Turma Recursal, Relator Dr. Mário R. Kono de Oliveira, 

Julgado em 15/06/2011). No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 
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vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por PAULA OLIVEIRA LUCIALDO LANDIM em face de AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S/A. para CONDENAR a Reclamada ao a título de 

danos Morais a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON SOUZA MENEGUCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000488-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLON SOUZA MENEGUCI REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Sem preliminares, passo a julgar o mérito da ação. Restou incontroverso 

nos autos o bloqueio da conta corrente, que o reclamante mantinha com o 

banco. Outrossim, o banco alega que não possuía mais interesse em 

continuar a relação negocial com a parte, razão pela qual entendeu pela 

unilateralidade do bloqueio na conta em comento. O encerramento 

unilateral de conta corrente, sem prévia comunicação, é passível de gerar 

dano moral. A prática configura abuso de direito e o entendimento é de 

que é necessário proteger o correntista como consumidor. O banco 

requerido agiu de forma abusiva, ofendendo a boa fé objetiva dos 

contratos, prevista no art. 187 do Código Civil, sem obedecer a 

necessidade de prévia comunicação ao correntista, quando do 

cancelamento da conta corrente, o que fere, além das resoluções citadas, 

o disposto no art. 6° III, do CDC. Com relação ao dano moral, neste caso, 

restou configurado, pois é certo que a parte autora sofreu aborrecimentos 

e transtornos que extrapolam a normalidade ou o que é corriqueiro, 

principalmente porque tinha a empresa ré o dever de resolver de pronto o 

problema, realizando a simples liberação do valor bloqueado, logo após as 

reclamações da parte autora junto à agência. A respeito, colaciono o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR 

PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PARA O ENCERRAMENTO DA 

CONTA CORRENTE NECESSÁRIA A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO 

CORRENTISTA, POR ESCRITO, COM MENÇÃO AO MOTIVO JUSTIFICÁVEL 

PARA O ENCERRAMENTO. ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 2.747 DO BACEM. 

RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE, SEM 

INDICAÇÃO DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O CANCELAMENTO. 

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR NA MANUTENÇÃO DA CONTA 

CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE SE FIXA 

EM R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRJ - APL 

0099120-52.2016.8.19.0001, Rio de Janeiro/RJ, Vigésima Sétima Câmara 

Cível, Relator: João Batista Damasceno, julgado em 24/01/2018) Presentes 

os pressupostos da responsabilidade civil objetiva – prestação 

inadequada de serviço, dano e nexo de causalidade, com fundamento nos 

artigos 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser afirmada a 

obrigação de indenizar do agente causador do dano. Em se tratando da 

valoração da indenização, adotam-se os critérios informados pela doutrina 

e jurisprudência, com destaque para a análise do binômio 

necessidade-possibilidade, atento ao grau de culpa, extensão do dano e 

efetiva compensação pelo injusto sofrido, além do fator desestímulo, 

evitando-se, contudo, o enriquecimento ilícito. A fixação do dano moral, 

segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, entre outras 

circunstâncias, se ater às consequências do fato, servir como 

desestímulo para a prática de novas condutas lesivas, observando-se 

sempre a capacidade financeira do obrigado a indenizar, de forma que o 

quantum que não implique em enriquecimento indevido do ofendido. 

Referido valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz. Portanto, diante 

das circunstâncias do caso, que acarretaram consideráveis transtornos a 

parte autora, fixo a indenização pelos danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que entendo justa e razoável para servir de 

lenitivo ao transtornos sofridos, bem como tem o caráter de prevenir 

condutas semelhantes por parte da ré. Isto posto, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para o fim de CONDENAR o Reclamado a 

promover o desbloqueio da conta corrente do autor no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, sob pena de multa fixa (não diária) de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), bem como CONDENAR ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente 

corrigidos pelo índice INPC/IBGE que incidirão a partir desta data, e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS 

REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019390-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANG MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019390-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANG MARIANO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. O cerne da questão consiste em verificar se o lançamento 

de débitos em folha de salário do Reclamante foi devido, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. Verifico, no presente caso, que 

cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial 

e apresentar documentos comprovando a legalidade das cobranças, o 

que o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à 

contestação, onde apresentou faturas onde consta utilização devida do 

cartão de credito, com compras comuns, demonstrando que o cartão de 

credito fora utilizado como um cartão de credito comum. Destaco que, 

conforme se extrai das faturas acostadas, o cartão de credito foi por 

muito vezes utilizados no comercio, de modo que não há que se falar em 

desconhecimento de que o contrato pactuado fora de cartão de credito. 

Desta feita, com a comprovação da relação jurídica que deu ensejo aos 

descontos, cabia ao Reclamante comprovar a total quitação dos 

empréstimos ou mesmo das faturas mensais. Não o fazendo, tenho por 

não demonstrada falha na prestação dos serviços da Reclamada ou 

mesmo o cometimento de ato ilícito. Pelo exposto, OPINO IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VITURINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000672-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA VITURINA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor R$ 456,62 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta e dois centavos), contrato nº. 0344239669, inclusa em 

17/03/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

preliminar arguida se confunde com o mérito da ação, e com ele será 

julgado. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária 

a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que a Autora não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos objeto 

desta demanda não foram adimplidos pela Reclamante. Por fim, tenho por 

caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega 

relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por SANDRA VITURINA DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Via de consequência, nos termos da 
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fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, que fixo em 9% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 80, incisos II e III e art. 81, § 2º ambos do CPC. Também OPINO pela 

condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 9% sobre o valor 

da causa. Por fim, OPINO também pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 456,62 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), valor 

este que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por juros 

moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos vencimentos. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019449-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA DE OLIVEIRA MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Extrato de Negativação A reclamada sustenta que o 

extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Passo ao mérito. III – MÉRITO Não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, nos termos do artigo 355, I CPC, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Pleiteia a reclamante, indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débito no valor de R$379,91 (trezentos e setenta e nove 

reais e noventa e um centavos) com vencimento em 10/08/2016 e inclusão 

indevida em 05/09/2016, promovido pela Reclamada. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com a empresa demandada, uma vez que nunca manteve qualquer 

relação jurídica com a Reclamada. O reclamado, em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, 

conforme documentos acostados aos autos, era titular do cartão de 

crédito ELO NACIONAL BRADESCO SEGUROS nº 6363.6800.7914.3860, 

cancelado por falta de pagamento das faturas desde 06/02/2017 e com 

saldo devedor de R$ 2.196,15, razão pela qual a inscrição de seus dados 

é legítima. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da reclamante e sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

cabendo à reclamada a comprovação da existência da relação jurídica e 

legitimidade da cobrança discutida nos presentes autos. Por outro lado, a 

reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que indique à 

existência de relação jurídica entre as partes ou exigibilidade da dívida 

levada a inscrição nos órgãos restritivos ao crédito. Inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços assinado pelo consumidor, 

áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de "call center". 

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório mostra-se frágil, 

resume-se em relatório de chamadas, faturas e telas sistêmicas, sendo 

insuficiente para demonstrar a existência da relação negocial entre as 

partes e a legitimidade da cobrança. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso, que demonstra a ilegitimidade da cobrança e a 

necessária declaração da inexistência do débito. Com relação aos danos 

morais, verifico que há negativação preexistente, não havendo assim que 

se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Nesse entendimento, é o entendimento da Turma Recursal TJ/MT: 

EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS 

UNILATERAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – FATURAS UNILATERAIS – NECESSIDADE DE 

REFORMA DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

DEVIDA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE 

DISCUSSÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve 

a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo 

inadimplemento. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de 

“call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em 

faturas e telas de computador interno. A inscrição indevida do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

“in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

suportados. Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação 

da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte 

promovente não comprovou a existência de discussão em juízo ou a 

ilegitimidade das inscrições prévias. Sentença reformada tão somente 

para declarar a inexistência do débito inscrito. Recurso provido. (N.U 

8013764-30.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019). 

Assim, diante da negativação preexistente, indefiro o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ. Por fim, 

indefiro o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não restou 

configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, para: 1- 

DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor 

de R$379,91 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos) 

com vencimento em 10/08/2016 e inclusão indevida em 05/09/2016. 2- 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, Súmula 385 
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do STJ. 3- Permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão de Proteção ao Crédito, para baixa definitiva do registro, e assim 

o faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil/2015. 4- IMPROCEDENTE o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021121-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABEL SOARES DE AMORIM REQUERIDO: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 330, I do CPC. Trata-se de ação de 

Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de cobrança indevida. Alega a 

reclamante que financiou bem móvel junto a reclamada, sendo que restou 

inadimplente durante determinado período, razão pela qual a reclamada 

ajuizou ação de busca e apreensão onde cobrava o debito equivalente a 

R$ 11.807,39 (onze mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos). 

Alega que posteriormente procurou a reclamada para quitação do veículo 

e posterior liberação da alienação fiduciária e extinção da execução, onde 

foi informada que deveria realizar o pagamento de R$ 14.293,01(quatorze 

mil duzentos e noventa e três reais e um centavo), o que o fez, de modo 

que obteve a quitação do veiculo e a liberação da restrição judicial 

aplicada. Alega ainda que fora realizada cobrança indevida sobre o valor 

pago, de modo que entende que o valor devido era R$ 11.807,39 (onze mil 

oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos). Requer, ao fim, 

restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, bem como 

indenização por danos morais. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

o autor alega o pagamento indevido, posto que acredita que o montante 

correto seria R$ 11.807,39 (onze mil oitocentos e sete reais e trinta e nove 

centavos), entretanto, não colaciona qualquer documentação a comprovar 

o alegado. Conforme se extrai do relato inicial, o autor “ao analisar a 

documentação percebeu que não deveria ter pago o valor de R$ 

14.293,01 (quatorze mil duzentos e noventa e três reais e um centavo), e 

sim o valor de R$ 11.807,39 (onze mil oitocentos e sete reais e trinta e 

nove centavos)” entretanto não informa como chegou ao cálculo realizado 

nem mesmo apresenta qual teria sido a documentação supostamente 

analisada. Com efeito, o simples fato da existência de demanda judicial 

onde se verifica como este sendo o valor da causa atribuído, não é 

suficiente para evidenciar a cobrança de qualquer quantia indevida. Ora, 

por obvio, o valor da divida jamais será o mesmo valor inicialmente 

cobrado, seja numa demanda executória, ou ação cautelar, ou qualquer 

outra medida com o fito de reclamar algum tipo de credito, posto que o 

decorrer do tempo enseja a possível aplicação de multas, correções, 

juros, honorários e diversos outros encargos que acabam majorando o 

valor inicialmente cobrado. Assim, cabia ao reclamante a comprovação de 

que a divida se encontrava em R$ 11.807,39 (onze mil oitocentos e sete 

reais e trinta e nove centavos) no momento do pagamento, o que não o 

fez, não colacionando qualquer documentação a comprovação da tese 

autoral. Ademais, o pagamento realizado não se deu dentro da ação de 

busca e apreensão impetrada, onde se discutia o credito de R$ 11.807,39 

(onze mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos), senão de 

forma extrajudicial, de modo que inexiste razão para a comparação de 

valores, haja vista que podem existir encargos e/ou descontos que não 

necessariamente incidiriam no caso de pagamento judicial ou vice-versa. 

Logo, diante da legalidade da cobrança, não se desincumbindo o 

reclamante de seu ônus probatório, tenho pela inexistência de falhas na 

prestação dos serviços da Reclamada, o que implica na total 

improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas 

na prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012328-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL JOSE DOS SANTOS TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012328-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMANUEL JOSE DOS SANTOS TOCANTINS REQUERIDO: 

DECOLAR. COM LTDA. S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II- PRELIMINAR Ilegitimidade 

passiva A Reclamada DECOLAR.COM LTDA suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva, qual rejeito de plano tendo em vista que os 

fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos 

causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do 

serviço, por integrarem a cadeia de fornecedores, (Lei 8.078, Art. 7º, 

parágrafo único e Art. 25, §1º). Conexão A reclamada arguiu preliminar de 

conexão. Informa que a esposa do Autor também ajuizou ação com 

mesmo objeto e causa de pedir. Assim, em razão da identidade das 

causas, pugna pela reunião dos processos no juízo prevento. No caso em 

análise, não há conexão vez que as partes são diversas, bem como dado 

ao fato que o dano é inerente a cada sujeito, logo, tem a esposa do 

Reclamante tem o direito de pleitear direito, sem que haja a necessidade de 

reunião das causas. Superada as preliminares, passo à análise do mérito. 

III-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 
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convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O Reclamante 

alega na petição inicial que adquiriu passagem aérea da Reclamada, para 

sua vigem de férias de São Paulo para Atenas saída dia 30 de Julho 2019, 

com chegada em Atenas dia 05 de agosto de 2019, com Conexão em 

Dubai. Quanto ao retorno fora comprado a data 12 de agosto de 2019 e 

chegada em São Paulo dia 13 de agosto de 2019. Narra que no retorno de 

sua viagem, de Zakynthos para Atenas, em 12 de Agosto, houve atraso 

do seu voo sem motivação aparente em 03 horas, sendo que teria que sair 

as 20h30min e chegar as 21h30min, porém somente saiu 22h50min, 

acarretando assim a perda de seu check-in, para o embarque de retorno 

ao Brasil. Aduz que tentou buscar solução de todas as maneiras, entrou 

em contato com a DECOLAR, para poder solucionar este imbróglio, tendo a 

negativa como resposta e ter que arcar com as custas de retorno por 

conta própria, pois nada poderiam fazer a não ser fazer uma nova venda 

de passagem. Dessa forma, a parte Autora teve que comprar novas 

passagens de volta para o Brasil, teve despesas de Transporte até o 

Hotel aonde pagou pela sua estadia, pois passou a pernoite em Atenas. 

Assim, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 3.416,87 

(três mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), bem 

como danos morais pelo atraso de quase 09h de voo. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Compulsando os autos e os documentos 

acostados, verifico que o Reclamante comprova que adquiriu passagens 

da Reclamada, bem como que adquiriu novas passagens para o trecho, 

demonstrando os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 

373, I, do CPC. Cumpre salientar que era dever da Reclamada fornecer ao 

passageiro uma resposta satisfatória, bem como fornecerem hospedagem 

e alimentação enquanto a situação perdurasse, o que não ocorreu. No 

mais, em nenhum momento foi apresentada qualquer solução, tendo o 

Reclamante que adquirir novas passagens, sem qualquer amparo da 

Reclamada, devendo ser restituídos os valores desembolsados à título de 

despesas com diária de hotel, alimentação e passagens. Dessa forma, 

assiste razão ao reclamante no ressarcimento dos danos materiais. 

Assim, entendo como incontroverso o ressarcimento de dano material no 

valor de R$ 3.416,87 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e 

sete centavos). A situação emanada do processo configura, à toda 

evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, 

da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. 

A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É 

OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), 

SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, 

FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS 

OCASIONANDO O ATRASO E/OU CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO 

RESTARAM COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDOS O 

DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD, 

QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, E O DESEMBARGADOR 

UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, QUE PROVIA, EM PARTE, A 

IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.(Apelação Cível, Nº 70080889579, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Redator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em: 28/06/2019). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. IV-DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas pela Reclamada Decolar, e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, para: CONDENAR a Reclamada a restituir ao 

Reclamante a título de dano materiais, o valor de R$ 3.416,87 (três mil 

quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), na forma 

simples, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do desembolso, 

referentes às despesas de alimentação, passagem, hospedagem e 

transporte. CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta 

data e juros legais a contar da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pelo Autor, no requerimento de cumprimento de sentença, intimem-se as 

Reclamadas para efetuarem o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016147-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MAGALHAES ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016147-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE MAGALHAES ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SENTENÇA 

I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO II- PRELIMINAR Incompetência do Juizado A reclamada arguiu a 

preliminar de incompetência do juizado aduzindo que a Autora ingressou 

com a presente demanda visando discutir as taxas de juros praticadas por 

esta instituição financeira, bem como requereu a produção de prova 

pericial contábil. Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez que 

as provas dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia, 

sendo desnecessária a perícia contábil. III- MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E LIMINAR proposta por MARIA JOSÉ MAGALHÃES 

ESPIRITO SANTO em desfavor de PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Narra a reclamante que possuía um 

cartão de crédito da parte ré. Que, em outubro/2013 utilizou o cartão de 

crédito que possuía junto à ré, sob o nº 4121 xxxxxxx9123, para realizar 

um pagamento no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Aduz que, 

por 2 (dois) meses consecutivos não conseguiu realizar o pagamento da 

fatura, então entrou em contato com a ré, realizando um acordo para o 
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pagamento do débito, com acréscimo de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

passando o saldo devedor conforme informado pela ré, para R$ 2.100,00 

(dois mil e cem reais), sendo este parcelado em 06 (seis) parcelas de R$ 

415,00 (quatrocentos e quinze reais), cada uma, passando a ser 

devedora do montante de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e novena 

reais). Aduz que com o passar dos meses o valor só aumentava, contudo 

conseguiu adimplir com o acordo, mais as ligações de cobrança não 

paravam, tendo realizado novo acordo para o pagamento de mais 4 

(quatro) parcelas no valor de R$ 203,56 (duzentos e três reais e 

cinquenta e seis centavos), no entanto, seu nome continuou negativado. 

Assim, requer a procedência da ação, com a condenação do reclamado 

ao pagamento de danos morais e repetição do indébito. Em sede de 

defesa, a parte Reclamada alega que se tratou de cobrança de valores 

devidos, vez que a reclamante nunca efetuou o pagamento integral das 

faturas, bem como que após o vencimento da primeira fatura não 

adimplida, somente passou a realizar o pagamento mínimo. No presente 

caso, em face da hipossuficiência da parte autora, impõe-se a inversão do 

ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que sofrera 

cobranças indevidas relativas à fatura de cartão de crédito. Analisado o 

processo e seus documentos, verifico que os comprovantes de 

pagamento anexados demonstram que a Reclamante somente efetuava o 

pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Nessa ótica, por 

consequência é permitido a cobrança de juros e encargos do cartão. 

Ademais, de acordo com os documentos colacionados aos autos é 

possível perceber que a Reclamante sempre pagara sua faturas em 

atraso. Dessa forma, vencida tais faturas ocorreu o refinanciamento dos 

valores não adimplidos. Na demanda, quanto ao aludido parcelamento em 

saldo remanescente de fatura, a instituição financeira deverá obedecer ao 

disposto na RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 do BACEN, sendo impositivo 

aplicar condições mais vantajosas ao consumidor, conforme dispõe; Art. 

1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais 

instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado 

integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento 

na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. 

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras 

modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, 

inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode 

ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura 

subsequente. Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, 

o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante 

linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais 

vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de 

crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos 

financeiros. Assim, verifica-se pelas provas da exordial, que o 

Reclamante subsumiu ao que reza a Resolução supra, sendo que houve 

pagamento em atraso e parcial ao valor total da fatura, resvalando em 

conduta uma verdadeira lícita da instituição financeira em refinanciar os 

valores não adimplidos. Deste modo, verifica-se que a fatura com 

vencimento em 23/09/2013- Valor total: R$ 1.006,35, somente fora paga na 

data de 18/10/2013. Assim, foi lançado o valor acrescido dos encargos e 

juros para o vencimento 23/10/2013: Valor total: R$ 2.186,00 (compras + 

fatura anterior + encargos) - Pagamento Mínimo: R$ 339,88. Essa fatura 

não fora adimplida. No mês de novembro de 2013, havia a Fatura com 

vencimento em 23/11/2013: Valor total: R$ 2.345,35 (compras + encargos 

+ residual) - Pagamento Mínimo: R$ 373,03, também não consta 

pagamento. Somente no mês de dezembro de 2013, com a fatura com 

vencimento em 23/12/2013: Valor total: R$ 2.727,04 (compras + encargos 

+ fatura anterior) - Pagamento Mínimo: R$ 433,77, é que fora o pagamento 

realizado em 19/12/2013 no valor de R$ 433,77, que era o valor mínimo do 

cartão. Assim, não houve ilícito por parte da Reclamada quando do 

parcelamento automático de valores remanescentes, não havendo de se 

falar em dano moral, bem como não há que se falar em repetição do 

indébito. Nesse sentido: CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA COBRANÇA DE 

FATURA PAGA, O QUE NÃO SE VERIFICA, POIS O PAGAMENTO 

SINALIZADO PELA AUTORA DIZIA RESPEITO AO MÊS ANTERIOR AO 

DISCUTIDO NOS AUTOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO QUE DECORRE 

DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA. EVENTUAL INCONFORMIDADE COM 

OS JUROS DO ROTATIVO E AFINS, QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO 

REVISIONAL. DANO MORAL INOCORRENTE. PEDIDOS JULGADOS 

IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-DF 

20170310026543 DF 0002594-16.2017.8.07.0003, Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2018.) IV- DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018024-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO OAB - MT4985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018024-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

preliminares, passo a análise do mérito da demanda. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos, 

proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada. Alega o reclamante 

que em razão de defeito na corrente elétrica, teve determinados 

equipamentos de sua residência danificado. Compulsando os autos, 

verifico que a Reclamada colaciona documentos extraídos de seus 

bancos de dados para se constatar a regularidade do consumo. 

Entretanto, em razão da unilateralidade do documento anexo, este é inapto 

para servir de evidencia. De outro modo, tenho que o laudo pericial 

colacionado na exordial comprova a existência do defeito apontado, bem 

como sua origem na ineficácia do fornecimento da energia elétrica. Logo, 

tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, 

quer pela ocorrência da oscilação de energia elétrica, quer pela ausência 

de devido ressarcimento dos danos elétricos que a mesma deu ensejo. 

Quanto ao dano moral, devemos observar que este será o abalo sofrido 

pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no 

âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pelo Reclamante para ver seus 

direitos resguardados, visto o não ressarcimento dos danos, mesmo com 

o seu deferimento na esfera administrativa, não podendo ser considerado 
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mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Devemos levar 

em conta que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez 

que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados 

pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, entendo que o valor R$ 

2.000,00 (dois mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais experimentados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual 

deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no 

valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC/IBGE) e acrescido de juros legais, ambos 

incidindo a contar do evento danoso. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS 

REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019915-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DA CRUZ COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019915-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA DA CRUZ COUTO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em que a parte Autora alega ter recebido 

debito indevido com relação a fatura de agua, bem como sendo cobrada 

por fatura cujo valor não concorda, pois estaria bem acima da média de 

utilização na matrícula do seu estabelecimento comercial. Pediu a 

concessão liminar para o fim de determinar que a Reclamada não 

suspendesse seu fornecimento de água e ao final a revisão da fatura, 

bem como indenização por danos morais e ressarcimento em dobro do 

valor debitado. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece ser acolhida a alegação de incompetência do juízo, ante alegada 

da necessidade de realização de perícia, porquanto não se trata de causa 

complexa, que demandaria de realização de prova pericial, estando, aliás, 

a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a ação é 

procedente em parte. Pretende a parte autora a adequação das faturas 

com o seu real consumo, alegando cobrança indevida quanto à fatura no 

importe de R$ 1.728,01 (mil setecentos e vinte e oito reais e um centavos), 

e R$ 544,98 (quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), tendo em vista que apresenta aumento abrupto e injustificável 

com relação às faturas anteriores. Relata a Reclamante que a fatura veio 

muito acima dos valores da média antes faturada, alegando que não 

corresponde ao seu consumo. Com efeito, a fatura impugnada apresenta 

valor exorbitante, bem acima da média do consumo dos meses anteriores 

e posteriores. A Reclamada argumenta que o aumento combatido nos 

autos ocorreu por fatores alheios a sua vontade, de responsabilidade 

exclusiva da parte Autora. Portanto, sustenta serem legítimas as 

cobranças. No entanto, em detida análise ao faturamento da parte Autora, 

constata-se que após a referida fatura o consumo da parte Autora voltou 

a apresentar o mesmo padrão anterior, conforme se evola do histórico de 

consumo colacionado pela própria reclamada. Portanto, a alegação de 

fraude que teriam originada a fatura de recuperação de consumo não 

reflete o real consumo da parte Autora. Com efeito, em se tratando de 

relação de consumo, e alegando a parte autora que não utilizou/consumiu 

o volume apontado pela concessionária, caberia à ré comprovar o 

ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. Isto porque 

em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que 

justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante ou que tenha existido vazamento 

capaz de justificar o valor exorbitante das faturas, incumbência que, 

repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir que deve ser 

revisada as cobranças dos débitos objeto da demanda. No caso, a 

concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da medição 

do consumo na unidade consumidora de responsabilidade da parte autora. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: Ementa: CONSUMIDOR. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ENVIO DE FATURAS COM VALOR MUITO 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DA 

REDE INTERNA DA UNIDADE RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 

373, INCISO II, DO CPC, E NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC NÃO 

AFASTADO. COBRANÇA INDEVIDA. Relata a parte autora que a sua 

fatura de abastecimento de água foi enviada com valor muito superior à 

média dos débitos anteriores. Por isso, impugnou o valor das faturas de 

dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015. Aduz ainda que por 

orientação de funcionários da ré, realizou obra com a intenção de cessar 

o consumo excessivo de água, porém mesmo após trocar toda a 

instalação interna, o valor elevado do consumo persistiu. Postulou pelo 

ressarcimento do valor gasto na obra, a inexigibilidade da cobrança das 

faturas impugnadas e indenização pelos danos morais sustentados. A 

demanda foi julgada parcialmente procedente declarando inexigível a 

cobrança efetuada, bem como determinar a nova emissão das faturas 

considerando a média mensal do consumo de água nos últimos seis 

meses. Inconformada, recorreu a ré. Não assiste razão à ré, pois cabia a 

empresa comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu 

em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que 
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reside a autora, ônus de que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, 

inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o que seria possível por 

meio de vistoria na unidade residencial por um de seus funcionários, a teor 

do que dispõe o art. 119 da Resolução Homologatória nº 103/2014, da 

AGERGS. Comprovado pelo consumidor o aumento abrupto e injustificável 

do consumo na fatura com vencimento em 22/01/2015 e 22/02/2015, 

referente ao consumo distante da média mensal do consumidor, cabível a 

emissão de novas faturas com base no consumo médio relativo aos 

últimos seis, como determinado pelo juízo a quo. Diante do exposto, a 

manutenção da decisão de origem é a medida que se impõe. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006043418, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em: 28-09-2016). Desta forma, a declaração de ilegalidade da 

cobrança é medida que se impõe, bem como o ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42 CDC. No que 

tange a pretensão indenizatória referente aos danos morais supostamente 

vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de improcedência. No 

presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral 

pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que 

abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada 

que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto a requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Desta forma, ante a ausência de negativação ou suspensão 

do fornecimento dos serviços, ausente, também, qualquer dissabor 

passível de indenização por danos morais, sendo certo que o referido 

pleito deve ser julgado improcedente. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados para DECLARAR a ilegalidade dos débitos 

discutidos, bem como CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de 

R$ 1.728,01 (mil setecentos e vinte e oito reais e um centavos) de forma 

dobrada, ou seja R$ 3.456,02 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e dois centavos) a titulo de danos materiais, valor este sobre o qual 

deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, bem como juros de mora 

no importe de 1% (um porcento) a.m, ambos incidindo a contar do 

desembolso. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida nos 

autos, mas tao somente a decisão proferida sob o ID 27078308, sem 

imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato dos autos. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, 

da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007554-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007554-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRA LUCIANA DA SILVA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. A preliminar se 

confunde com o mérito da ação, e com ele será julgado. Alega a parte 

reclamante ter contratado junto a empresa reclamada serviço de 

INTERNET, sendo que verificou a falta de sinal em momento posterior. 

Requer ao fim, tão somente indenização por danos morais. Pois bem. Não 

obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova 

só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” In casu, o Reclamante não se desincumbiu de 

seu ônus probatório, cabendo a este demonstrar a existência de qualquer 

falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. Com 

efeito, inexiste qualquer documentação hábil a comprovar a falha na 

prestação de serviço, não colacionando o reclamante sequer um único 

protocolo telefônico apto a evidenciar a existência de qualquer defeito no 

serviço prestado. Logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, 

quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho pela inexistência 

de qualquer ato danoso promovido pela Reclamada, o que implica na total 

improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas 

na prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 
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Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019386-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS OAB - MT26427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019386-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEILA BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A preliminar se 

confunde com o mérito da ação, e com ele será julgado. Ressalto que ao 

caso em questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto 

que clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do Artigo 2º do CDC. A aplicação do CDC merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as consequências processuais. Com efeito, a aplicação 

do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do 

ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada 

uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: Art. - 6º 

São direitos básicos do consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante 

consequência processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC 

permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações. Visível, portanto, a hipossuficiência probatória do 

Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as 

incumbências processuais das partes. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que a 

Requerida é que poderá por qual razão o consumo de energia da Autora 

foi registrado muito acima do normal, o que não o fez. Com efeito, a 

reclamada alega que o aumento no consumo se deu de forma comum e 

rotineira devida ao real aumento de consumo da reclamante. Com efeito, o 

extrato de consumo da reclamante, colacionado pela própria 

concessionaria, comprova que esta mantinha determinada média de 

consumo, quando houve o aumento descomunal em uma única fatura, 

regressando as faturas posteriores ao valor médio. Resta, portanto, 

evidenciado que a fatura discutida não reflete o real consumo da 

reclamante. Deve, portanto, ser realizado o novo faturamento das faturas 

mencionadas. Entendo como justo estabelecer como parâmetro para a 

refaturação, a média de consumo da reclamante nos 12 (doze) meses 

antecedentes a fatura debatida. Quanto o dano moral, devemos observar 

o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que molesta a parte 

afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, 

etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" In casu, restou clara a 

caracterização dos danos morais experimentados pela Reclamante na 

medida em que a mesma viu ceifada a disponibilização de essenciais 

serviços, sob o fundamento de cobranças que se mostraram indevidas, 

não podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Isto posto, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial 

para DETERMINAR o novo faturamento da fatura objeto desta lide, com 

base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses. OPINO ainda, 

pela condenação da reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a titulo de danos morais, valor este que deve ser devidamente 

atualizado (INPC-IBGE), bem como acrescido de juros legais no importe de 

1% (um porcento) a.m. Os juros de mora incidem desde a citação e a 

correção monetária a partir da prolação da decisão. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

5º Juizado para homologação do presente projeto conforme o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019234-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CACIANA CLARA DA CONCEICAO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor R$ 970,42 (novecentos e setenta reais e quarenta e 

dois centavos), inclusa em 17/0/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. As preliminares se confundem com o mérito da ação, e 

com ele serão julgadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 
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por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Compulsando os documentos 

juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora realmente 

contratou junto à Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue 

anexo. Ademais, a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a 

negativação ocorreu devido à inadimplência, sendo que a Autora não 

acostou qualquer comprovante de pagamento, a fim de comprovar as 

suas alegações. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de 

adesão encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, 

conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos 

demais documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo 

do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005036-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THATHYANNA DA SILVA COSTA OLIVEIRA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Trata-se de ação indenizatória onde alega a reclamante ter 

sido cobrada por duas vezes com descontos em sua conta corrente por 

serviço já cancelado junto a reclamada. Alega que o primeiro desconto já 

fora devidamente restituído restando tao somente desconto no valor de R$ 

140,25 (cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos). Requer ao fim 

restituição em dobro dos valores debitados, bem como indenização por 

danos morais. Em sede de contestação, a reclamada alega a falta de 

danos morais indenizáveis. Pois bem. A respeito da existência do debito, 

tenho que fato incontroverso, haja vista a confissão da reclamada em 

contestação, bem como os documentos trazidos na exordial, de modo que 

o cerne da questão consiste em verificar se as cobranças realizadas são 

devidas, e principalmente, se ensejaram os danos morais pleiteados. 

Destarte, conquanto tenha alegado que o débito é devido, a Reclamada 

não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse a 

alegação. Cabia a empresa reclamada o ônus de comprovar a legalidade 

do debito mesmo após o cancelamento por parte da consumidora, 

entretanto, não colaciona qualquer documentação hábil a demonstrar a 

legalidade da cobrança. Tenho, portanto, como ilegal a cobrança objeto 

destes autos, de modo que cabia a reclamada a comprovação da 

legalidade das cobranças, o que não o fez. Cabível, portanto, a restituição 

do valor em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Ademais, o dano moral também tem função preventiva e punitiva, 

de modo que tem a intenção de inibir a prática de novas condutas que 

afetem os direitos da personalidade. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 
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Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, a reincidência da reclamada 

em prosseguir com a cobrança mesmo após ter verificado em seus 

sistemas que o debito era ilegal, de modo que restitui os valores cobrados 

e retorna a efetuar a cobrança no mês seguinte, corrobora para a 

indenização. Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é 

valor condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito 

o enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Reclamada. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do 

novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos 

da inicial para CONDENAR a reclamada a restituição do valor cobrado na 

forma dobrado, o que perfaz em um valor de R$ 280,50 (duzentos e 

oitenta reais e cinquenta centavos), valor este que deve ser devidamente 

atualizado (INPC-IBGE) e acrescido de juros legais no importe de 1% a.m, 

ambos incidindo a contar do desembolso. OPINO ainda pela condenação 

da reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,000 (dois mil reais) a 

titulo de danos morais, valor este que deve ser devidamente corrigido 

(INPC/IBGE) a contar da prolação da sentença, bem como acrescido de 

juros legais no importe de 1% (um porcento) a.m a contar da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016925-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A preliminar se 

confunde com o mérito, e com ele será julgada. Trata-se de ação 

indenizatória onde alega a reclamante que se dirigiu ao estabelecimento da 

reclamada com o intuito de adquirir determinado aparelho eletrônico. Alega 

que, por duas vezes teve de passar seu cartão de credito na maquina da 

reclamada, sendo informada pelo preposto que a operação não havia sido 

realizada, motivo pelo qual não fora possível adquirir o produto. Alega 

ainda que visualizou em seu extrato a presença das duas operações que 

realizou, de modo que acredita estar sendo cobrada indevidamente. 

Requer ao fim restituição em dobro dos valores descontados bem como 

indenização por danos morais. Pois bem. No que consiste a cobrança 

ilegal, verifica-se da documentação trazida na contestação que houve o 

devido cancelamento e posterior restituição dos valores, de forma 

administrativa e em período anterior a propositura da demanda, de modo 

que resta prejudicada a analise quanto a este fator, haja vista a perda do 

objeto. Resta, portanto, a este juizo tao somente a analise quanto aos 

supostos danos na esfera extrapatrimonial. Quanto ao dano moral 

pleiteado, não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista 

que a simples cobrança indevida, por si só, não ultrapassa os 

aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no 

dia-a-dia. Com efeito, a documentação trazida pela reclamante não é 

suficiente para se afirmar a existência de qualquer macula na esfera 

extrapatrimonial. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. 

Embora a cobrança indevida cause dissabores, tal situação não tem o 

condão de provocar ofensa aos direitos de personalidade, que justifique a 

reparação por danos extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 

2ª Turma Recursal, Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à 

repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto 

constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada 

restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 

165650/2016, Sexta Câmara Cível, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, julgado em 27.01.2017) Isto posto, com fundamento no art. 487, 

inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022069-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022069-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RITA DE CASSIA DE MARIA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer contrato 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

178,97 (cento e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), inclusa 

em 26/10/2015. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. A preliminar se confunde com o mérito da 

ação, e com ele será julgado. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 
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ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma inexistir, 

verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando, para comprovar suas alegações, telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefiro o pedido de litigância 

de má-fé, tendo em vista que não restou configurada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por RITA DE CASSIA DE MARIA em desfavor de VIVO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento 

danoso. Intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo 

de crédito objeto dos autos, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de majoração em ulterior decisão. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo 

do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021687-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS REIS TEODORO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021687-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOMINGOS REIS TEODORO LEITE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor R$ 239,62 (duzentos e trinta e nove reais e 

sessenta e dois centavos), contrato nº. 0342250B96, inclusa em 

26/08/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 
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ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. As 

preliminares se confundem com o mérito da ação, e com ele serão 

julgadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DOMINGOS REIS TEODORO LEITE em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021459-94.2019.8.11.0001
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ALUIZIO LOPES SOUZA MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021459-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALUIZIO LOPES SOUZA MALHEIROS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. As 

preliminares suscitadas confundem-se com o mérito da demanda, e com 

ele serão julgadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 
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Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Reclamada alega que os 

débitos são devidos, contudo, em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ALUIZIO LOPES SOUZA MALHEIROS em desfavor de 

BANCO BRADESCO. para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados do evento danoso. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do 

cadastro restritivo de crédito com referência ao debito discutido nestes 

autos, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022261-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA DO ROCIO MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer contrato 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

154,15 (cento e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), inclusa em 

24/11/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A preliminar se 

confunde com o mérito, e com ele será julgada. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma inexistir, 

verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando, para comprovar suas alegações, telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 
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elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por AMANDA DO ROCIO MOREIRA em desfavor de VIVO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

Intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo de 

crédito objeto dos autos, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de majoração em ulterior decisão. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo 

do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020629-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSIELI CAROLINE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Conforme se verifica, as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, “b” do novo Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” 

Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se os alvarás competentes se for o caso. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito
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causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual 

a parte autora alega ser indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

320,91 (Trezentos e vinte reais e noventa e um centavos), contrato nº. 

0315467584, inclusa em 28/07/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos objeto 

desta demanda não foram adimplidos pelo Reclamante. Por fim, tenho por 

caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega 

relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JOSE CARLOS GARANHANI TRINDADE em 

desfavor de VIVO S/A. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, em multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO 

pela condenação do Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Por fim, OPINO também pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 

320,91 (Trezentos e vinte reais e noventa e um centavos), valor este que 

deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por juros moratórios de 

1% (um por cento), desde os respectivos vencimentos. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, 

uma vez que desconhece qualquer débito perante a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 383,33 (trezentos e 

oitenta e três reais e trinta e três centavos), contrato nº. 

MP709766009127568066, incluída em 09/12/2016. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

em apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do 

mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante colacionou junto a inicial: documentos pessoais, declarações, 

procuração e extrato de negativação, alegando inexistir relação contratual 

entre as partes de modo a legitimar a cobrança em comento. De outro lado, 

compulsando os documentos juntados com a contestação, nota-se que a 

parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos 

serviços bancários, vez que a defesa está instruída com áudio, que 

comprova que a parte Autora tinha conhecimento do serviço pactuado, 

bem como usufruía dos serviços, confirmando seus dados pessoais e 

bancários. Portanto, inconteste a existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização dos serviços por parte da consumidora. É 

que há determinadas relações contratuais que prescindem da existência 

de contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que 

ocorre em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de 

Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, 

socialmente generalizado, faz com que se aceite a existência de um 

contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido 

diretamente do fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente 

falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, 

São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, é cediço que a contratação dos 

serviços de telefonia em muitos dos casos são efetuados contato 

telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. 

CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR 

MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004747234 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/07/2014). Assim, a cobrança é devida, uma vez que o 

conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade 

de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela 

parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

CPC/2015. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por REINALDO JOSE DA SILVA em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação 

cível na qual alega a reclamante que seu voo contratado junto à requerida 

partindo de Fortaleza – CE com destino a Cuiabá – MT, sofreu alterações 

unilaterais, sendo cancelado, realocado em outro voo que gerou um atraso 

de mais de 10 (dez) horas em relação ao desembarque no itinerário 

inicialmente contratado. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 808 de 900



assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Sem 

preliminares, passo a análise do mérito da presente demanda. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão 

merece juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as 

partes reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

Verifica-se que a parte Reclamante adquiriu passagens aéreas da 

reclamada, com partida de Fortaleza/CE e destino à Cuiaba/MT, marcada 

para o dia 05/11/2019, com chegada prevista para as 01h15min do dia 

seguinte. Contudo, o voo foi cancelado, sendo o passageiro reacomodado 

em outro voo, com chegada ao destino final as 11h35min do dia 

06/11/2019, com atraso de aproximadamente 10 (dez) horas em relação 

ao horário previamente contratado. Em sua defesa, a requerida aduziu em 

síntese que por problemas técnicos o voo da parte Autora foi cancelado, 

tendo acomodado o Autor em voo mais próximo possível de sua 

companhia. No entanto, da análise dos autos e dos documentos anexos, 

incontroverso resta o cancelamento do voo da parte autora, todavia, a 

Reclamada realocou o Autor em voo que não condizia com o voo 

inicialmente contratado, que gerou um atraso no itinerário final da viagem 

inicialmente programada. Conforme se verifica dos documentos anexos 

aos autos a Autora deveria chegar ao destino final as 01h15min., contudo, 

chegou somente após as 11h:35min, gerando um atraso de 

aproximadamente de 10 (dez) horas. Portanto, resta inconteste a 

obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem moral, 

causados a reclamante. Com efeito, a responsabilidade da reclamada 

como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações unilateral 

dos voos, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário 

programado da requerente, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. Sobrepesa ainda em 

desfavor da empresa a existência de voo em outra empresa aérea que 

poderia ao menos diminuir os danos sofridos pela passageira, entretanto, 

não houve qualquer esforço da empresa nesse sentido, tendo a 

reclamante que agir por esforço próprio para ver os danos sofridos ao 

menos diminuídos. O dano moral experimentado pela parte reclamante 

exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, 

verbis: “Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. 

CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na 

malha aérea, que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía 

sobre a demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. 

Danos materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da 

importância despendida com alimentação. 3. Danos morais que 

independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de 

lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância 

dos parâmetros fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No que diz respeito aos danos materiais, 

entendo que o prejuízo material decorreu única e exclusivamente em razão 

do ato ilícito perpetrado pela reclamada, de modo que cabia a restituição 

dos valores gastos com a nova passagem, entretanto na forma simples, 

visto que não preenchidos os requisitos do Art. 42, CDC. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do dos pedidos formulados por EDIR MARCIO DOS REIS em 

desfavor de AZUL LINHAS AEREAS para CONDENAR a Reclamada a 

pagar para parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC-IBGE a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020650-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODILA MODESTO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor R$ 2.206,22 (Dois mil duzentos e seis reais e vinte e 

dois centavos), data da inclusão: 11/10/2017, CONTRATO 

60708002620794017. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. As 

preliminares, se confundem com o mérito da ação, e com ele serão 

julgadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que a Autora não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que nega o débito 

comprovado nos autos, em evidente alteração da verdade dos fatos. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. Via de 

consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela 

condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

1.000,00 (mil reais). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

354,52 (trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 

disponibilizadas em 10/09/2016 sob o suposto número de 

contrato:0260058381. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. As preliminares se 

confundem com o mérito da ação, e com ele serão julgadas. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

inexistir, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que 

a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando, para comprovar suas alegações, telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por consequencia, inexiste razao para 

o acolhimento dos pedidos de litigancia de ma-fé e contraposto. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por THAINA CALEGARI 

CAMPELO em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados do evento danoso. Intime-se a parte 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda na exclusão do 

nome da parte Autora do cadastro restritivo de crédito objeto dos autos, 

sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), passível de majoração em ulterior decisão. OPINO ainda pela 

confirmação da liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008439-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008439-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAMELA DA SILVA MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 
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parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer contrato 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

205,51 (duzentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), inclusa em 

06/07/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma inexistir, 

verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando, para comprovar suas alegações, telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por consequencia, inexiste razao para 

acolhimento do pedido de litigancia de ma-fé e contraposto. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por PAMELA DA SILVA 

MARTINS em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados do evento danoso. Intime-se a parte 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda na exclusão do 

nome da parte Autora do cadastro restritivo de crédito objeto dos autos, 

sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), passível de majoração em ulterior decisão. OPINO ainda pela 

confirmação da liminar anteriormente concedida. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contraposto e litigância de má-fé. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo 

do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019250-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1019250-55.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ADAILTON PEREIRA GOMES Reclamado: BANCO ITAUCARD S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 
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de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo 

demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das 

questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia 

do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo 

ao julgamento do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos 

morais em razão da existência de restrição de seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não 

possui nenhum débito com o banco. Por sua vez, o Reclamado sustenta 

que o Reclamante firmou contrato de prestação de serviços com ele, e, em 

razão do inadimplemento de suas obrigações, seus dados foram inclusos 

no cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que o Reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de proposta de adesão ao cartão de crédito ponto frio, termo de 

adesão ao contrato com o associado e autorização de débito, e, cópia da 

RG, CPF do autor. Registra-se ainda que a assinatura aposta nos 

documentos apresentados na defesa é visivelmente idêntica à exarada 

pelo Reclamante na petição inicial, a qual sequer foi impugnada, sendo, 

portanto, desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Ademais, o Reclamante não trouxe 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de suas obrigações 

com o banco, aliado ao fato de que ocultou tais informações em sua 

petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Corroborando: “RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 

71007637671, Terceira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018, Publicado em 

29/05/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003234-89.2020.8.11.0001 Reclamante: 

LUCAS RODRIGUES DA SILVA Reclamada: TIM S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir por não comprovação 

de pretensão resistida arguida pela Reclamada, uma vez que o 

Reclamante não é obrigado a exaurir as vias administrativas para 

ingressar com reclamação judicial. Rejeito a preliminar de litispendência 

arguida pela Reclamada, tendo em vista que o débito discutido na 

Reclamação n. 1003238-29.2020.8.11.0001 em tramite no 6º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá -MT, é diverso daqueles objetos desta ação. 

Rejeito a preliminar de conexão arguida pela Reclamada, uma vez que o 

contrato discutido no processo 1003238-29.2020.8.11.0001 em tramite no 

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT é distinto do que aqueles que 

embasam o presente feito, não havendo necessidade de julgá-los 

conjuntamente. Passa-se ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que seu nome foi inserido 

em cadastro de restrição de crédito indevidamente pela Reclamada, pois 

desconhece o débito negativado. A Reclamada em sua defesa alega que 

não cometeu nenhum ilícito, não tendo o Reclamante comprovados os 

danos morais sofridos. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que 

houve contratação e utilização de serviço pelo Reclamante à época em 

que a fatura discutida foi gerada. Sendo assim, resta demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados 

do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Ressalta-se, por último, 

que embora conste outra inclusão no cadastro de proteção ao crédito em 

nome da parte autora, está é objeto de reclamação judicial, não incidindo 

na aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo certo que no documento 

apresentado há restrição posterior a ora discutida. Corroborando: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVIMENTO EM PARTE DO APELO. OMISSÃO IDENTIFICADA. 

COBRANÇA ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO DEVER DE RREPARA O DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDCD. 

DANO IN RE IPSA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (TJRN – 

ED 20170026082000100 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia, 

Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara Cível)”. Porém embora não incida 

a aplicação da Súmula 385 do STJ para o reconhecimento do dano moral, 

a inscrição posterior pode e deve ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade dos débitos, ora 

discutidos no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar 

o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento – Súmula 362 do STJ e acrescido de juros legais a 

partir do evento danoso – art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Intime-se a 
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reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003234-89.2020.8.11.0001 Reclamante: 

LUCAS RODRIGUES DA SILVA Reclamada: TIM S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir por não comprovação 

de pretensão resistida arguida pela Reclamada, uma vez que o 

Reclamante não é obrigado a exaurir as vias administrativas para 

ingressar com reclamação judicial. Rejeito a preliminar de litispendência 

arguida pela Reclamada, tendo em vista que o débito discutido na 

Reclamação n. 1003238-29.2020.8.11.0001 em tramite no 6º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá -MT, é diverso daqueles objetos desta ação. 

Rejeito a preliminar de conexão arguida pela Reclamada, uma vez que o 

contrato discutido no processo 1003238-29.2020.8.11.0001 em tramite no 

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT é distinto do que aqueles que 

embasam o presente feito, não havendo necessidade de julgá-los 

conjuntamente. Passa-se ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que seu nome foi inserido 

em cadastro de restrição de crédito indevidamente pela Reclamada, pois 

desconhece o débito negativado. A Reclamada em sua defesa alega que 

não cometeu nenhum ilícito, não tendo o Reclamante comprovados os 

danos morais sofridos. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que 

houve contratação e utilização de serviço pelo Reclamante à época em 

que a fatura discutida foi gerada. Sendo assim, resta demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados 

do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Ressalta-se, por último, 

que embora conste outra inclusão no cadastro de proteção ao crédito em 

nome da parte autora, está é objeto de reclamação judicial, não incidindo 

na aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo certo que no documento 

apresentado há restrição posterior a ora discutida. Corroborando: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVIMENTO EM PARTE DO APELO. OMISSÃO IDENTIFICADA. 

COBRANÇA ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO DEVER DE RREPARA O DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDCD. 

DANO IN RE IPSA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (TJRN – 

ED 20170026082000100 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia, 

Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara Cível)”. Porém embora não incida 

a aplicação da Súmula 385 do STJ para o reconhecimento do dano moral, 

a inscrição posterior pode e deve ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade dos débitos, ora 

discutidos no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar 

o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento – Súmula 362 do STJ e acrescido de juros legais a 

partir do evento danoso – art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022485-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIA MARIA DE AMORIM SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1022485-30.2019.8.11.0001 Reclamante: 

INOCÊNCIA MARIA DE AMORIM SCHUTZ Reclamada: DECOLAR.COM LTDA 

Reclamada: ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado pela Autora e 

primeira Reclamada neste processo (ID 29344045) para que surta os 

jurídicos e legais efeito e, em consequência, pela extinção do processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Do 

mesmo modo, tratando-se de acordo realizado entre a parte Autora e uma 

das Reclamadas com responsabilidade solidária, esse acordo abrange 

todos os danos sofridos pela demandante, nada mais restando a ser 

indenizado, bem como favorece as demais Reclamadas, diante da 

solidariedade existente entre elas e em conformidade com o que dispõe o 

art. 844, § 3º, do Código Civil, do que segue que a demanda deve ser 

extinta em relação à codevedora. Veja-se: “Art. 844. A transação não 

aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga 

respeito a coisa indivisível. (...) §º 3º Se entre um dos devedores 

solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”. 

A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM OS COODEVEDORES 

SOLIDÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES. A transação firmada entre a parte 

autora com dois dos três devedores solidários, extingue a dívida em 

relação aquele não constante no pacto, consoante disposto no art. 844, 

§3º do CC, que se sobrepõe a ressalva constante do ter do acordo quanto 

à apelante. A seguradora integrou a lide como parte demandada e não 
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como denunciada a lide, desde a inicial. Mesmo na hipótese de estar na 

lide como denunciada a extinção também seria medida a ser adotada, 

consoante precedentes desta corte, porque a resolução da lide principal 

resulta na consequente extinção da denunciação a lide que é demanda 

secundária. EXTINÇÃO DO FEITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJRS APL 

70079313904, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, 

Publicação em 14/12/2018)”. Assim, OPINO pela EXTINÇÃO da obrigação 

solidária, em decorrência do acordo firmado pelas partes neste processo, 

constante na ID 29344045, para que surta os efeitos jurídicos e legais em 

relação a todas as Reclamadas, não cabendo, portanto, o prosseguimento 

do presente feito. Em consequência, OPINO pela extinção do processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Após, 

nada sendo requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000596-83.2020.8.11.0001 Reclamante: 

LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Devidamente citada e intimada da data de audiência de 

conciliação, a promovida deixou de comparecer, conforme termo juntado 

no ID 26659318. Apresentou, contudo, contestação no ID 29696681 e 

seguintes. Cediço que no âmbito dos Juizados Especiais, o não 

comparecimento da empresa requerida na audiência conciliatória leva à 

aplicação dos efeitos da revelia, enquanto que a ausência de contestação 

configura a confissão ficta da reclamada das afirmações constantes na 

peça de ingresso. Assim, muito embora a contestação apresentada 

impeça o reconhecimento da confissão ficta, esta não possui o condão de 

afastar a aplicação dos efeitos da revelia ante a sua ausência na 

solenidade realizada, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Desta 

feita, aplico os efeitos da revelia em desfavor da requerida, não deixando 

de analisar, entretanto, as afirmações contidas na peça contestatória, 

conforme o art. 6º da Lei 9.099, que dispõe que o Juiz deverá adotar em 

cada caso a decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, já que é essa a 

função basilar do Direito. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio 

da primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo ao julgamento do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito promovido pela Reclamada, ao argumento de que não tem débito 

com a empresa ré. Em contestação a Reclamada alega que não cometeu 

nenhum ilícito, uma vez que o Reclamante firmou contrato sob o nº 

03552887071, tendo alterado o plano de telefonia via call center, do qual 

constam débitos em aberto, inexistindo dever de indenizar. Da análise do 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de áudio em mp3, o qual demonstra que o Reclamante contratou plano de 

telefonia, não tendo sido sequer impugnado pelo autor. Importante 

mencionar que no áudio colacionado na defesa foram prestadas 

informações pessoais detalhadas do Reclamante que somente o mesmo 

poderia fornecer a preposta da Reclamada, razão pela qual aceito por 

verdadeiras as alegações constantes na contestação. Ademais, o 

Reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha cancelado o serviço 

ou efetuado o pagamento integral das faturas telefônicas, aliado ao fato 

de que ocultou tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012)”. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG 

(TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” No que tange ao pedido contraposto, 

entendo procedente para condenar a parte reclamante a pagar a 

Reclamada, o valor do débito que está negativado na importância de R$ 

189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), devidamente 

acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

vencimento da fatura, qual seja, 17/02/2019. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante. OPINO, 

também, pela condenação do Reclamante à pena de litigância de má-fé 

que fixo em 9,9% sobre o valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. OPINO pela PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto para condenar a parte reclamante pagar à 

Reclamada o valor do débito negativado, na importância de R$ 189,90 

(cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), devidamente acrescido 

de juros de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

vencimento da fatura, qual seja, 17/02/2019. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006997-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSICLER JULIETA SGUAREZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002451-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

FABIO MAGOSSI COMUNICACAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EBAZAR.COM.BR 

LTDA. (MERCADO LIVRE), em face da sentença proferida no ID. 

26735056, sob alegação de nulidade no julgado por ser extra petita, na 

medida em que determinou a exclusão do nome do Embargado do cadastro 

negativo, porém não se verifica pedido nesse sentido na petição inicial, 

tampouco emenda à inicial nesses moldes. (ID. 2715-037). Contrarrazões 

no ID. 29519253. É o relatório. Decido Conheço dos presentes embargos 

declaratórios, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 

1.023 do Código de Processo Civil. Analisando os autos verifica-se que a 

sentença proferida no ID. 26735056 determinou a Embargante a exclusão 

do nome do Embargado do cadastro negativo, contudo, não se verifica 

pedido nesse sentido na petição inicial. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE 

os embargos declaratórios, passando a sentença de ID 26735056, 

suprimir o parágrafo que diz: “Intime-se a Reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do Reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.” Por 

fim, indefiro o pedido de condenação da Embargante na multa referente 

aos embargos meramente protelatórios, uma vez que a Reclamada está 

exercendo o seu direito de recorrer, não configurando o que dispõe o art. 

1.026, §2° do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020045-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 30/01/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020045-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019326-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011218-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008610-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOARES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014765-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA CARDOSO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014765-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITORIA 

CARDOSO DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014774-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYRELLE LUZIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014774-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MYRELLE LUZIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014781-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVAN RIBEIRO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014781-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENIVAN RIBEIRO 

DO COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014797-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014797-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO JUNIOR 

RODRIGUES BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014799-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR KOUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014799-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR KOUNZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014801-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE CANDIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTELACAO XXXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014801-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEMEIRE 

CANDIDA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: CONSTELACAO 

XXXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014803-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIRMINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014803-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR FIRMINO 

DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014817-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORAYNE MARIANE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014817-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORAYNE 

MARIANE DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014819-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE GONCALVES GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORT WEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1014819-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS HENRIQUE 

GONCALVES GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILANA 

RODRIGUES DE SOUZA POLO PASSIVO: SUPORT WEB 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014579-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014579-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, INTIME-SE o autor para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014817-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORAYNE MARIANE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014803-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIRMINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014801-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE CANDIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTELACAO XXXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014797-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014781-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVAN RIBEIRO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014765-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA CARDOSO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014728-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RODRIGUES DE JESUS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014711-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CORREA DE PAULA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014709-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014694-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CORREA DE PAULA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014671-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARTINS COENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA (REQUERIDO)

VILELA & SPINOSA DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014667-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014665-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZEANE NASCIMENTO MARTINS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014664-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014660-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR LINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010175-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RODRIGUES MAGALHAES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006076-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO OAB - SP260143 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013390-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU HENNING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014653-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011870-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014381-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014616-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTI COMERCIO REPRESENTACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS 

EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014381-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006954-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006954-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo manifestar 

sobre a condenação da parte na obrigação de fazer, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014614-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLACO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS EIRELI 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014604-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005995-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LIMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014827-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 821 de 900



HIGOR THARLES FERREIRA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014827-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HIGOR THARLES 

FERREIRA DA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014708-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JEOVAH OURIVES SALGADO ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014708-57.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS JEOVAH OURIVES SALGADO ASSUMPCAO 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar, formada pelas partes 

acima indicadas. Antes de apreciar a tutela de urgência, determino a 

intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar ao 

feito. A) Documento pessoal com foto; B) Histórico consumo água últimos 

12 (doze) meses; C) Petição inicial devidamente assinada na íntegra; Sob 

pena de indeferimento da tutela pretendida e de extinção da ação, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, concluso para sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016548-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOHRANE SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016244-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DE CAMPOS MUNIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016934-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018596-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO (TESTEMUNHA)

DEUZIMAR PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014842-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014842-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014846-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

 

PROCESSO n. 1014846-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR POLO PASSIVO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 09:50 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014849-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY GOMES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014849-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSINEY GOMES 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLARIANNA MARQUES DE 

ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014854-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014854-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA SILVA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLARIANNA MARQUES 

DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020270-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014865-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014865-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFFANY 

PEREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1011050-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DE BARROS ANTUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - MT13440-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011050-59.2019.8.11.0001. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREUZA MARIA DE BARROS ANTUNES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA 

- EPP Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO interposto por 

CREUZA MARIA DE BARROS ANTUNES em desfavor de Cerealista Faccio 

Ltda. - ME. O embargante alega que o embargado propôs ação de 

execução em desfavor de José Antunes de Oliveira e Zoomat em 

decorrência da ausência de pagamento dos cheques n. 

00341,000346,000350 e 000351. Sustenta que seu imóvel foi penhorado. 

Registra que a penhora não observou sua meação de 50% dobem. Requer 

o recebimento dos embargos com efeito suspensivo. Narra Embargante 

que diante da ação execução proposta por Cerealista Faccio Ltda. - ME, 

em face de JOSÉ ANTUNES DE OLIVEIRA eZOOMAT ZOOTECNIA MT 

LTDA - ME, com vistas a receber a quantia certa de R$ 13.009,09(treze 

mil, nove reais e nove centavos), alegando ser credora dos títulos extra 

judiciais, cheques nº. 00341 e 000346 nos valores de R$ 2.989,50 (dois 

mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) e os 

cheques nº. 000350 e 000351 no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e 

cinquenta reais) cada um, que foram devolvidos por insuficiência de 

fundos. Após, transcorrida a fase recursal, em prosseguimento aos atos 

executórios dos citados títulos extrajudiciais, foi determinada a penhora de 

imóvel de sua propriedade. Aduz que em 02 de outubro de 2019, a ora 

embargante tomou conhecimento da lavratura de Auto de Penhora sobre o 

bem imóvel de sua propriedade localizado na Avenida Brasília, 3l6, 

matriculado sob o n.º 51.500, Livro nº. 2, IA,Folha 063, junto ao Sexto 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá – MT (doc. 5), com vistas agarantir o 

crédito exeqüendo. A referida penhora se deu através da expedição do 

Ofício nº. 192/2014 SEXTO JEC, penhorando bens de seu marido 

JoséAntunes de Oliveira, com quem é casada sob o regime de comunhão 

universal de bens, consoante certidão de casamento anexa (doc. 6), que 

faz parte do pólo passivo da ação como executado.. Ocorre que, referido 

bem embora seja de propriedade comum da ora embargante e do 

executado, foi objeto da penhora realizada na sua integralidade, não 

observando o i. Juiz executor da ação de execução, a preservação da 

quota parte da meeira, ora embargante, o que deve ser de pronto 

corrigido. A parte Embargada se manifestou, asseverando que Consoante 

verifica-se nos autos juntados pela Embargante, essa possui cota parte 

do imóvel em virtude da relação conjugal com o Executado da ação de 

execução n° 8010035-24.2005.8.11.0001., considerando a posição da 

Embargante no imóvel localizado na Avenida Brasília, 3l6, matriculado sob 

o n.º 51.500, Livro nº. 2, IA,Folha 063, junto ao Sexto Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá – MT, que sofreu a penhora, o Embargado não se 

opõe à liberação da cota parte pertencente à Embargante, ou seja, 50% 
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(cinquenta por cento), mantendo apenhora tão-somente 50% (cinquenta 

por cento) do imóvel de propriedade do devedor, e ferindo-se em respeito 

aos limites da meação como direito familiar.. Pois bem. Compulsando os 

autos, denoto que assiste razão à parte Embargante, pois restou 

demonstrado que, referido bem embora seja de propriedade comum da ora 

embargante e do executado, foi objeto da penhora realizada na sua 

integralidade, não observando o Juiz executor da ação de execução, a 

preservação da quota parte da meeira, ora embargante Verifico que 

considerando a posição da Embargante no imóvel localizado na Avenida 

Brasília, 3l6, matriculado sob o n.º 51.500, Livro nº. 2, IA,Folha 063, junto 

ao Sexto Serviço Notarial e Registral de Cuiabá – MT, que sofreu a 

penhora. Observa-se que na impugnação, o próprio Embargado não se 

opõe à liberação da cota parte pertencente à Embargante, ou seja, 50% 

(cinquenta por cento), mantendo apenhora tão-somente 50% (cinquenta 

por cento) do imóvel de propriedade do devedor. APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIO DA EMPRESA 

EXECUTADA – NOME NA CDA - CITAÇÃO APERFEIÇOADA – 

ILEGITIMIDADE ATIVA - CÔNJUGE MEEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – 

RETIDADA DA CONSTRIÇÃO DE SUA MEAÇÃO – POSSIBILIDADE - APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sócio executado juntamente com a pessoa 

jurídica na execução fiscal, cujo nome consta na CDA, que se deu por 

citado na ação executória ao nela peticionar, aperfeiçoando assim o ato 

de citação, não possui legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro 

.2. O cônjuge meeiro possui legitimidade ativa para opor Embargos de 

Terceiro e defender sua meação no caso de constrição que recaia sobre 

bem imóvel (artigo 674, § 2º, I, do CPC). (N.U 0011321-89.2013.8.11.0003, 

, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 

01/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

PENHORA DE IMÓVEL RURAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO 

AJUIZADA CONTRA O CÔNJUGE DA EMBARGANTE – RECONHECIMENTO 

DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DA EMBARGANTE E DA SUA QUALIDADE 

DE PROPRIETÁRIA DA METADE DO IMÓVEL PENHORADO – RECEBIMENTO 

DOS EMBARGOS DE TERCEIRO COM DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR 

PRETENDIDA – LIMITAÇÃO DA PENHORA À METADE IDEAL DO IMÓVEL – 

BEM EM PRINCÍPIO DIVISÍVEL – INAPLICABILIDADE DO ART. 843 DO CPC – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 843 

do CPC, apenas em casos de penhora de bem indivisível, a meação do 

cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do 

bem, sendo que no caso dos autos, tratando-se o imóvel penhorado de 

imóvel rural, não há falar-se em indivisibilidade, ao menos neste momento, 

em que a decisão agravada apenas reconheceu a condição de terceiro da 

embargante/agravada, bem como a sua qualidade de proprietária da 

metade do imóvel penhorado, limitando a penhora à metade ideal do imóvel 

rural descrito. 2. Irrelevância, neste momento processual, da existência de 

outras ações de execução em trâmite contra o devedor principal e sua 

esposa, ora embargante, onde o mesmo imóvel foi objeto de penhora . 

(N.U 1013337-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 06/05/2019) 

DISPOSITIVO: Pelo Exposto, recebo os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos 

por CREUZA MARIA DE BARROS ANTUNES em desfavor de Cerealista 

Faccio Ltda. - ME e no mérito JUJLGO PROCEDENTES, para 

DESCONSTITUIR A PENHORA referente a meação do cônjuge realizada 

nos autos ação de execução n° 8010035-24.2005.8.11.0001. DETERMINO 

à baixa da restrição no imóvel matriculado sob o n.º 51.500, Livro nº. 2, 

IA,Folha 063, junto ao Sexto Serviço Notarial e Registral de Cuiabá – MT, 

que sofreu a penhora. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeta-se o 

presente projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008259-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008259-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A CUIABÁ, 3 de março de 2020. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE 

DESCONTO INDEVIDO proposta por ADILSON FRANCISCO LEAO DE 

OLIVEIRA em face da BANCO BMG S/A. DA PRELIMINAR DE INEPCIA DA 

INICIAL Autora, informa que não reconhece descontos realizados pelo 

Banco Réu, no ano de 2014; A requerida por sua vez argui preliminar 

aduzindo que o documento juntado pela parte autora do suposto desconto 

de r$ 36,04, não demonstra nenhum desconto com este valor. O que torna 

a propositura da presente demanda sem a juntada do documento que 

legitimaria a exigibilidade ao direito autoral ora pretendido. Verifica-se que 

não foi juntado aos autos, documento que comprove a existência dos 

contratos celebrados com o banco Réu, cerceando totalmente o direito da 

Ré em sua defesa. Não há nos autos um único documento dentre os que 

instruem a inicial que permita comprovar as alegações da parte Autora. 

Atento a preliminar; Observo que autor colaciona inúmeros holerite 

financeiro com descontos período de ano 2014;2015 e 2016, porém 

nenhum que tenha descrito o valor requerido na inicial pelo autor, qual seja 

o valor R$ 36,04. Razão pela qual não há como não acolher preliminar 

arguida. Ademais, destaco que após contestação, o Autor deixou 

transcorrer prazo sem impugnação certificado conforme ID.28256540 - 

quedando-se inerte, embora cientificada do prazo e importância da 

apresentação de impugnação. Em que pese ausência de qualquer vício 

que macule andamento demanda; Haja vista as partes terem sido intimados 

de todos atos ordinatórios e regulares ao andamento de feito; Pois bem. 

Sob esse contexto, o artigo 330, I do CPC/15, autoriza o indeferimento da 

petição inicial, quando a mesma for inepta, situação que se amolda à 

presente uma vez que, da narração dos fatos, não se decorre 

logicamente uma conclusão, consoante se estabelece o §1º, III do artigo 

acima descrito. Recurso Inominado: 0021019-18.2019.811.0001 – PROJUDI 

– M.A. Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ 

Recorrente(s): EMILIO DA COSTA Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A 

Juiz Relator: PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 27/08/2019 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – INÉPCIA DA INICIAL – EXTRATO DE 

NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL DECLARADA 

DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E 

PREJUDICADO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que 

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais . 2. Analisando os 

documentos acostados aos autos, verifica-se que o Recorrente juntou 

extrato de negativação incompleto, ou seja, não fez qualquer prova idônea 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, no tocante à alegação de 

que havia um apontamento em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito. 3. Na sentença houve o afastamento da preliminar de inépcia 

da inicial arguida pelo Recorrido, por ter sido considerado válido o extrato 

de negativação do SPC/SERASA juntado pelo Recorrente. 4. Deste modo, 

resta provado que a petição inicial deveria ter sido indeferida por se tratar 

de inépcia da mesma, pois nota-se que o Requerente acostou aos autos 

documento incompleto (mov. 1.4) que não demonstra a data de inclusão e 

o débito. 5. Sendo assim, a sentença deve ser reformada por se tratar de 

petição inicial inepta, em decorrência de documento indispensável à 

propositura da ação que é considerado incompleto por não conter a data 

da inclusão do débito, como também não demostra o debito negativado, 

sendo passível de fraude. 6. Sentença reformada. RELATÓRIO Egrégia 

Turma: Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença 

prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais , para condenar a Reclamada a pagar à 

parte Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais. A parte Recorrente sustenta a necessidade de reforma da 

sentença para majoração do quantum indenizatório. A parte Recorrida 

apresentou as contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso 

da parte Recorrente. É o relatório. VOTO Colendos Pares; Pois bem, de 

proêmio, verifico que a sentença deve ser reformada, haja vista a 

ausência de documento válido que comprove a alegada negativação no 
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nome do Recorrente. É sabido que a verificação da inépcia , conforme 

jurisprudência, pode ser feita de ex officio em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição. No caso em tela, nota-se que o extrato de negativação juntado 

pelo autor na inicial (mov. 1.4) esta incompleto, uma vez que não é 

possível verificar a data de inclusão e o débito, sendo então passível de 

fraude. (Extrato de negativação, mov. 1.4) O regular andamento do feito 

se mostra prejudicado, notadamente quando se observa que o extrato 

apresentado pelo Recorrente encontra-se incompleto, impossível saber 

quando foi a data de inclusão do débito e o valor da negativação. 

Ressalta-se que tal documento é essencial para a avaliação do processo, 

já que a inscrição indevida seria o cerne da lide. Tendo em vista a 

constatação dessa necessidade somente em sede recursal, ultrapassada 

oportunidade de emenda à inicial , acolhe-se de ofício a preliminar de 

inépcia da inicial e reforma-se a sentença de piso para extinção do feito, 

por ausência de pressupostos processuais para regular julgamento. Ante 

o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso interposto, posto que tempestivo, e voto no sentindo de 

RECONHECER A INÉPCIA DA INICIAL , o que faço na forma do artigo 485, 

VI do Código de Processo Civil, julgando EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Restando Prejudicado o Recurso interposto. 

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do 

recurso. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de Direito - Relatora(N.U 

0021019-18.2019.8.11.0001, 210191820198110001/2019, PATRICIA CENI, 

Turma Recursal Única, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 

28/08/2019) Assim, uma vez que o processo está cadastrado como se 

fosse uma autora, e a inicial indica autor diverso, o prosseguimento do 

feito poderá comprometer o exercício constitucional do contraditório e da 

ampla defesa, razão pela qual OPINO por acolher a preliminar suscitada 

pela Ré, reconhecendo a inépcia da inicial, para extinguir o feito, sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC/15. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUIZ LEIGO S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019283-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE OAB - MT20918/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINEMARK BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014760-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLANE DE LIMA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014760-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRLANE DE 

LIMA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014768-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODSMAR FERNANDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014768-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODSMAR 

FERNANDES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009023-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO FERNANDO FERNANDES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014586-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RIBEIRO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO 

CARLOS RIBEIRO SARAIVA Endereço: avenida pedro paulo de faria junior, 

40, Inexistente, distrito industrial, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014586-44.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.176,39 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: JOAO 

CARLOS RIBEIRO SARAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENNO 

DE PAULA MILHOMEM REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 
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pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008731-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR GEWEHR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019555-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MAGALHAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021342-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019560-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZENY SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013263-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER ALEXSANDER DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017015-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOILSON GERALDO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014779-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 826 de 900



VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014779-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE RAMOS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015728-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA EGUIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014623-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR Endereço: RUA DOS CAMBUÍS, 10, Quadra 

S1, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-310 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014623-71.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.482,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017489-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016339-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GLEIZY MARTINS SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN COELHO CANO OAB - MT11856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020617-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018787-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 
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tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014783-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PIVATTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014783-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

PIVATTO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014786-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014786-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CASSIO 

BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014804-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR KOUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014804-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR KOUNZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014818-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORAYNE MARIANE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014818-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORAYNE 

MARIANE DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016040-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA TUTIACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

ADVOCACIA BELLINATI PEREZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021360-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOURDAN FIGUEIREDO RONDON FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020747-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILDETE GONCALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014822-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LUCIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014822-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDIRENE 

LUCIA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

SOUZA SANTOS POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014829-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014829-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCIANE LEMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER JUNIOR 

STIEGEMEIER POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014831-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUELLITON BERNARDES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014831-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HUELLITON 

BERNARDES REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVISON DIAS RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018713-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN ALVES DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019045-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES DA CUNHA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIRACY GOMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARE REGINA BARROS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE TURRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014851-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE RODRIGUES DE ARRUDA 00371549159 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTL SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1014851-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANILDE 

RODRIGUES DE ARRUDA 00371549159 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA POLO PASSIVO: BTL 

SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003174-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003216-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LOPES VANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003128-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PAULA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA PAULA MARCELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ANTONIO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014860-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DORNELAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014860-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DORNELAS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014862-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014862-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

FERREIRA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: MRV PRIME SPAZIO 

CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014866-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014866-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA FATIMA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014867-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014867-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

FERNANDES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIDE JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014876-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEHEMIE FILS AIME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014876-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEHEMIE FILS 

AIME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000828-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000828-95.2020.8.11.0001 - ER. 

REQUERENTE: PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, em 

correição. Da análise dos autos, inobstante a parte autora tenha interposto 

pedido de desistência do presente feito (Id. 30704339), verifico que a 

mesma, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência. Assim, não se trata de caso de desistência e sim de 

contumácia, vez que a presença da parte nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - Quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: 

“Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná) Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 
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audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, à revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Diante da 

ausência injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Após observadas 

as cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Patrícia Ceni Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52623 Nr: 1386-69.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Teicheira Turra, Amazonas 

Indústria de Madeiras Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Henrique Fernandes - 

OAB:9.866

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Cuiabá-Meio Ambiente

Gabinete Juizado Volante Ambiental

AUTORES DO FATO: CARLOS ALBERTO TEICHEIRA TURRA e 

AMAZONAS INDÚSTRIA DE MADEIRAS EIRELI

Vistos.

 Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência autuado em desfavor 

de CARLOS ALBERTO TEICHEIRA TURRA e AMAZONAS INDÚSTRIA DE 

MADEIRAS EIRELI, pela suposta prática do crime ambiental tipificado no art. 

46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, ocorrido em 09 de abril de 2019.

Em audiência preliminar os autores do fato aceitaram a proposta de 

composição civil e transação penal oferecida pelo Ministério Público e 

homologada por este Juízo (fl. 57).

Às fls. 69/71, constam os comprovantes de cumprimento da composição 

civil.

Os autos vieram conclusos.

Diante do exposto, DETERMINO:

1. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para o cumprimento da 

transação penal.

2. Decorrido o prazo, intimem-se os autores do fato para que comprovem 

o adimplemento integral da proposta, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Decorrido o prazo fixado no item 2, com ou sem manifestação dos 

autores do fato, certifique-se e façam os autos com vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0034588-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

GESILIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIS PEREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

NUBIO VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRA CAMPELO ADORNO (AUTOR)

JUSTINO DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0034588-05.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:SANDRA 

CAMPELO ADORNO e outros (5) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JAIRO GEHM POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0022721-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACIEL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0022721-88.2010.8.11.0041 POLO ATIVO:THIAGO MACIEL 

E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0021525-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0021525-83.2010.8.11.0041 POLO ATIVO:VANIR BENEDITO 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IHONETH MABACO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002146-21.2017.8.11.0001. REQUERENTE: IHONETH MABACO ANTUNES 
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REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. A parte reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs 

embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 

28023493. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002067-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, BENEDITO 

FRANCISCO DE SOUZA, opôs embargos de declaração com a finalidade 

de modificar a sentença de id. 28993221. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MUTZENBERG ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000152-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARLENE MUTZENBERG 

ANDRADE REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, VOLKSWAGEN LEASING S.A. 

- ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. A parte reclamante, MARLENE 

MUTZENBERG ANDRADE, opôs embargos de declaração com a finalidade 

de modificar a sentença de id. 25103994. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003428-94.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUTGARDIS QUEIROZ DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003428-94.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUTGARDIS QUEIROZ DE 

JESUS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO- DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando o teor da petição de id 29952177 certifique a secretaria 

quanto a publicação e intimação da Defensoria Pública. Após, conclusos 

para a apreciação do pedido de devolução de prazo. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001825-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE MIRANDA OAB - MT13938-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001825-83.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIZA MARIA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a informação 
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constante no id. 23961936 de que a parte autora desistiu do procedimento 

cirúrgico, bem como que a mesma não se manifesta no processo a mais 

de 1 ano e como inexiste requerimento pendente de apreciação. 

Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500745-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500745-15.2015.8.11.0001 REQUERENTE: VALTER PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505844-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505844-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO ANDRE MARQUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 28463866 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501407-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501407-76.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON MARCONI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se o feito a ordem a fim 

de revogar o despacho de id. 10403984. O processo encontra-se com 

sentença transitada em julgado de extinção pela litispendência e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000249-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENOQUE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500038-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA BARBOSA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500038-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DA GRACA BARBOSA 

CAMARGO EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Cumpra-se o despacho de id. 12786141, expedindo o requisitório no valor 

limite estipulado pelo ente federativo (R$ 6.500,00). Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504215-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504215-88.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO XAVIER DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

petição de id. 7344634 já foi analisada, inclusive os cálculos apresentados 

pelo DAP constam o destaque dos honorários contratuais, bem como 

depois disso foi analisado novamente o pedido no despacho de id. 

14145198. Portanto, considerando que já expedida a requisição, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500182-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500182-21.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que o cálculo 

homologado constante no id. 10482590, descreve que o valor principal se 

refere a R$36.395,67 e o valor referente aos honorários sucumbenciais é 

de R$3.639,57, resultando assim no valor homologado de R$40.035,24. 

Portanto o valor homologado não ultrapassa neste momento o teto do RPV. 

Dessa maneira, cumpra-se o despacho de id. 30650487. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0501038-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CALISTO BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501038-19.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RUBENS CALISTO BRANDAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504319-80.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARINAIDE RIBEIRO COSTA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504319-80.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JANE MARINAIDE RIBEIRO 

COSTA BOTELHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se que já expedida a requisição, portanto, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000384-04.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000384-04.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: THYAGO JORGE MACHADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017, expedindo-se o 

correspondente ofício requisitório. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000249-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENOQUE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500344-84.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODILSON TACIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500344-84.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: RODILSON TACIANO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0500828-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOMEDIO JACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500828-65.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE NICOMEDIO JACO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de destaque de honorários contratuais formulado após a expedição de 

oficio requisitório.; A respeito, o Provimento n. 11/2017-CM dispõe que a 

remessa para o cálculo de liquidação deve ser realizada com todos os 

títulos necessários à apuração do valor devido e respectivos tributos e o 

contrato de honorários. “Art. 3° O cálculo de liquidação do débito será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo II deste Provimento. §1º O 

Juiz encaminhará ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital: I – a sentença; II – o 

acórdão, se houver; III – o(s) título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e 

suas alterações; IV – o cálculo originário da liquidação; e V – informação 

referente à prioridade legal. (...) §4º. Ao elaborar o cálculo, deverá ser 

destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de 

Honorários juntado aos autos.” No caso dos autos o pedido de destaque 

de honorários contratuais foi formulado extemporaneamente, indefere-se, 

portanto. No mais, considerando que já expedida a requisição, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500453-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILITAO HENRIQUE SOARES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500453-64.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO MILITAO HENRIQUE 

SOARES JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se que já expedida a requisição, portanto, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001082-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001082-73.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: THYAGO JORGE MACHADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005212-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005212-04.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO MARTINS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Dispensa-se audiência de conciliação com amparo no Enunciado 1. Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e contestar, no prazo de 30 dias. 

Em seguida intime-se aparte autora para impugnar no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005231-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005231-10.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARILENE BASTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Dispensa-se audiência de conciliação com amparo no Enunciado 1. Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e contestar, no prazo de 30 dias. 

Em seguida intime-se aparte autora para impugnar no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001229-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001229-36.2016.8.11.0001 REQUERENTE: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENI RIBEIRO DE FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005146-40.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA LENI 

RIBEIRO DE FRANCA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 28345094. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504179-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504179-12.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA 

PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

recurso já foi recebido. Contrarrazões já apresentada. Encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1031915-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIUZA DE MORAES MACEDO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 836 de 900



Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1031915-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DENIUZA DE MORAES 

MACEDO REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A 

parte reclamante opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 27852339. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004254-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO (REQUERENTE)

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004254-92.2020.8.11.0041 REQUERENTE: SAL ALUGUEL DE CARROS 

LTDA, ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial para comprovar a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar Federal 123/2006), 

apresentar documentos pessoais do represente legal da pessoa jurídica. 

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para a extinção. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504351-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INDAJAIA GEORGE STEFANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504351-51.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: INDAJAIA GEORGE STEFANINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Após, expeça-se o necessário para o 

processamento do pagamento por precatório. Posteriormente, arquive-se 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008728-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE JANUARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008728-32.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALINNE JANUARIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar cálculo detalhado dos valores que pretende 

cobrar a titulo de reparação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Após a apresentação do cálculo, independentemente de nova conclusao, 

notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública Municipal para 

que se manifeste, especialmente quanto ao interesse e possibilidade de 

ser mantida a contratação da gestante no período de estabilidade, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92. Após, conclusos para a apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA 

CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001697-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001697-63.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão de 

id. 22822326, bem como para que apresente em secretaria a via original 

das certidões executadas com selo de autenticidade nº (AB 0257370 E 

AB 0257369), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503554-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO OAB - PR0051561A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503554-12.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CAROLINA HENRICA BORIN 

GIORDANO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

INDEFERE-SE o pedido de id. 22910584, tendo em vista que a parte autora 
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foi intimada para se manifestar acerca da concordância com o valor 

depositado pelo requerido, e assim se manifestou requerendo a 

transferência do valor pago id. 21177002. Inclusive já foi realizado o 

pagamento por meio de alvará. Portanto, como já houve a quitação da 

execução, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001000-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO ALFONSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001000-42.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ALICIO ALFONSO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Indefere o pedido de id. 23210102, tendo em vista que já se 

passaram mais de 6 meses da petição, ou seja, tempo superior ao 

requerido. Intime-se a patrona do exequente para juntar certidão de óbito e 

habilitar eventuais herdeiros (se houver), no prazo de 15 dias, sob pena 

de arquivamento. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001823-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001823-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VIVIANE ROSSATO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se as 

partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503700-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503700-53.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DOMINGAS OLIVEIRA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003063-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RIBEIRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003063-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO RIBEIRO ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora 

reclama a devolução dos autos para a Turma Recursal, para análise de 

pedido de uniformização de jurisprudência para a Turma Nacional 

(incidente nacional de uniformização de jurisprudencial). Vê-se, portanto, 

que a reclamação refere-se ao ato praticado na Turma Recursal Única, de 

modo que este juízo de primeiro grau não possui competência para decidir 

sobre esse pedido. Somente a instancia revisora pode analisar a nulidade 

arguida. Ante o exposto, ante o teor da petição de id 23478561, 

restituam-se os autos à Turma Recursal Única. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022317-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS MUNIZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE OAB - MT11373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022317-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSIAS MUNIZ SILVA 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O requerido 

Município de Cuiabá reclama nulidade processual revelada pela não 

ocorrência de intimação pessoal da decisão proferida pela Turma Recursal 

Única no julgamento do recurso inominado. Vê-se, portanto, que a 

reclamação do Município de Cuiabá refere-se ao ato praticado na Turma 

Recursal Única, de modo que este juízo de primeiro grau não possui 

competência para decidir sobre esse pedido. Somente a instancia revisora 

pode analisar a nulidade arguida. Ante o exposto, ante o teor da petição 

de id 23386366, restituam-se os autos à Turma Recursal Única. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003053-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ENGELMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003053-93.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE 

ENGELMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte autora reclama a devolução dos autos para a Turma Recursal, para 

análise de pedido de uniformização de jurisprudência para a Turma 

Nacional (incidente nacional de uniformização de jurisprudencial). Vê-se, 

portanto, que a reclamação refere-se ao ato praticado na Turma Recursal 

Única, de modo que este juízo de primeiro grau não possui competência 

para decidir sobre esse pedido. Somente a instancia revisora pode 

analisar a nulidade arguida. Ante o exposto, ante o teor da petição de id 

23477296, restituam-se os autos à Turma Recursal Única. Intime-se. 
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Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001131-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE SIGUEAK ALMEIDA ARIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001131-80.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: KAUE SIGUEAK ALMEIDA 

ARIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando o decurso de tempo, determina-se a intimação da parte 

autora para se manifestar quanto ao cumprimento da sentença ou para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003303-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DOMINGOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003303-29.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CICERO DOMINGOS DE 

SOUZA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O 

requerido Município de Cuiabá reclama nulidade processual revelada pela 

não ocorrência de intimação pessoal da decisão proferida pela Turma 

Recursal Única no julgamento do recurso inominado. Vê-se, portanto, que 

a reclamação do Município de Cuiabá refere-se ao ato praticado na Turma 

Recursal Única, de modo que este juízo de primeiro grau não possui 

competência para decidir sobre esse pedido. Somente a instancia revisora 

pode analisar a nulidade arguida. Ante o exposto, ante o teor da petição 

de id 23642045, restituam-se os autos à Turma Recursal Única. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001705-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MAGDA APARECIDA 

PEDRANGELO CAMPOS REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Verifica-se que a sentença de id. 14331529 julgou extinto o 

presente feito e determinou seu arquivamento após o trânsito em julgado. 

Portanto, indefere o pedido de id. 23710497. O processo encontra-se com 

sentença transitada em julgado e inexiste requerimento pendente de 

apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000249-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENOQUE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001705-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MAGDA APARECIDA 

PEDRANGELO CAMPOS REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Verifica-se que a sentença de id. 14331529 julgou extinto o 

presente feito e determinou seu arquivamento após o trânsito em julgado. 

Portanto, indefere o pedido de id. 23710497. O processo encontra-se com 

sentença transitada em julgado e inexiste requerimento pendente de 

apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502201-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDMILSON GOMES FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502201-34.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO EDMILSON GOMES 

FERREIRA MENDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Insta salientar que junto com o precatório são encaminhados documentos 

do presente processo, dentre eles a sentença homologatória, em que 

consta o destaque da verba honoraria, desse modo, indefere-se o pedido 

de id. 23731271. Verifica-se que já foi expedida a requisição, portanto, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MACEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000159-47.2017.8.11.0001 REQUERENTE: REGINALDO MACEDO DOS 
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SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se 

o feito a ordem a fim de revogar o despacho de id. 10506438 e todos os 

atos dele decorrentes. O recurso já foi recebido. Contrarrazões já 

apresentada. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001249-27.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JORGE MARIANO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001249-27.2016.8.11.0001 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXEQUENTE: ROBERTO JORGE MARIANO DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de cumprimento de sentença relativo a condenação em 

honorários sucumbenciais em sede de Recurso Inominado. O Estado de 

Mato Grosso, ora exequente, apresentou cálculo no ID 23744299. 

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescido ao valor a multa de 

10%, de acordo com o CPC, art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 

sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525, CPC). Certificado o decurso do prazo sem impugnação, intime-se o 

exequente para atualizar a conta incluindo a multa de 10%, prevista no 

artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil, e requerer o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0018673-52.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0018673-52.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:LEONICE 

PEREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDE MARCOS DENIZ 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018588-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018605-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018641-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0018138A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018650-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0018138A (ADVOGADO(A))

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018718-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO PAELO CAMARAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020809-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021427-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICERIO AGUIAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013690-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013784-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018730-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILZA APARECIDA DE ARAJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018767-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018835-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018785-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018808-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018813-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSINEIA ALBINA BRUNELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018856-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JACINTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018841-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA SCHAFFER SCABENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018930-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018995-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019008-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLENSTEIN MAIA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020841-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HIDEKI HARIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0016267-29.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0016267-29.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:EVELINE 

MEIRELLES GONCALVES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA 

KLEIM, BRUNO COSTA ALVARES SILVA POLO PASSIVO: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/07/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020862-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0017396-98.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0017396-98.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:CRISTIANA DA 

SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 16:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020878-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PAZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PAZ NETO OAB - MT24301/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035505-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER VERISSIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIO LIMA CORREIA (REQUERENTE)

SANDRA FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA (REQUERENTE)

JABES RAONI STURM AROCA (REQUERENTE)

WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

CASSIO HENRIQUE MONTEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDRE GALVAO ATAIDES (REQUERENTE)

RAFAEL GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

PRISCILA GALVAO ATAIDES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

ADRIANA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Secretaria Seguranca Publica (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IGNACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

NARA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT25096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002817-10.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS IGNACIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. O requerido Município de Cuiabá reclama nulidade processual 

revelada pela não ocorrência de intimação pessoal da decisão proferida 

pela Turma Recursal Única no julgamento do recurso inominado. Vê-se, 

portanto, que a reclamação do Município de Cuiabá refere-se ao ato 

praticado na Turma Recursal Única, de modo que este juízo de primeiro 

grau não possui competência para decidir sobre esse pedido. Somente a 

instancia revisora pode analisar a nulidade arguida. Ante o exposto, ante o 

teor da petição de id 23642043, restituam-se os autos à Turma Recursal 

Única. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019044-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA BACANI CUSTODIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019047-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MITIYO SOLANGE TAKEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019048-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA MEZZOMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019050-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 
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Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501145-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA TURINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO REIS COLOMBO OAB - MT12868/O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA OAB - MT17038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014123-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER BENEDITO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014123-05.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER BENEDITO TAQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

Vistos, etc. Considerando o teor da Portaria n.º 29/2019-CM, publicada no 

DJe Edição n.º 10584, disponibilizado aos 24/09/2019, e da Resolução 

TJMT/OE n.º 09 de 25 de julho de 2019, promova-se a redistribuição ao 

juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019053-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUNES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019181-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019188-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ARAUJO SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019195-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019199-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCK DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011177-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011177-60.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZANGELA MARIA BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o 

teor da Portaria n.º 29/2019-CM, publicada no DJe Edição n.º 10584, 

disponibilizado aos 24/09/2019, e da Resolução TJMT/OE n.º 09 de 25 de 

julho de 2019, promova-se a redistribuição ao juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019370-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX ALVES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019371-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019372-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ANDRE DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019373-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019374-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0011501-30.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0011501-30.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:ODERLINO 

RODRIGUES DE GODOY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA 

KLEIM, BRUNO COSTA ALVARES SILVA POLO PASSIVO: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 
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acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003940-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE ARAUJO DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003940-88.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCISLAINE ARAUJO DE 

AMORIM EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento do acordão ou 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001705-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MAGDA APARECIDA 

PEDRANGELO CAMPOS REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Verifica-se que a sentença de id. 14331529 julgou extinto o 

presente feito e determinou seu arquivamento após o trânsito em julgado. 

Portanto, indefere o pedido de id. 23710497. O processo encontra-se com 

sentença transitada em julgado e inexiste requerimento pendente de 

apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002850-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002850-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NICOMEDES FRANCISCO 

PINTO LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de desistência da ação interposto pela parte autora (Id. 

24159603). Extrai-se dos autos, no entanto, que o processo foi 

sentenciado e houve interposição de Recurso Inominado pela parte autora, 

que aguarda ser recebido. Desse modo, não há como acolher o pedido de 

desistência uma vez que este juízo exauriu sua jurisdição meritória quando 

proferiu a sentença. Diante do exposto, indefere-se o pedido de 

desistência da presente ação e determina-se a intimação da parte autora 

para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do recurso 

interposto, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003922-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003922-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501092-19.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE PINTO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501092-19.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: BERNADETE PINTO DE BARROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se o pedido de 

destacamento dos honorários contratuais, cujo pedido não foi deduzido 

em juízo até o julgamento da ação. Segundo o disposto no art. 22 

parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de honorários 

contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o contrato de 

honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou 

precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque caso o 

exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, pois, 

que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. A exequente pugna pelo levantamento dos valores já 

depositados. No entanto, verifica-se que o pagamento realizado pelo 

executado, no montante de R$10.981,24, refere-se ao valor do crédito da 

exequente de acordo com o Of. nº 400/2017. Não havendo, portanto, 

comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais (Of. nº 

399/2017). Nessa circunstância, defere-se o pedido de levantamento do 

valor incontroverso, relativo ao depósito na importância de R$10.981,24. 

Expeça-se alvará. Em relação aos honorários sucumbenciais, intime-se o 

requerido para realizar o pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

bloqueio. Após, conclusos Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003827-21.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003827-21.2020.8.11.0001 AUTOR: BENEDITA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Precedendo a apreciação 

do pedido de tutela de urgência determino a realização de estudo social. 

Encaminhe-se ao Departamento de Psicossocial do Fórum de Cuiabá para 

realização do estudo, no prazo de 15 dias. Após conclusos para análise 

do pedido de tutela de urgência. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019983-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI FERREIRA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019983-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: UESLEI FERREIRA BOTELHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de tutela de urgência haja vista que não restou demonstrado pela 

parte autora a existência de excesso de desconto sobre a remuneração 

do requerente. A disciplina legal na LC 04/90 estabelece: Art. 66 As 

reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas 

mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento. A 

remuneração é o conjunto de todos os valores percebidos pelo 

trabalhador nos termos do art. 57 da LC 04/90. Art. 57. Remuneração é o 

vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, 

permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, 

em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser 

celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a 

expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que 

venham a ser celebrados"). Nesse quadrante, a princípio, não restou 

demonstrado excesso. Dispensa-se a audiência de conciliação haja vista 

que já apresentada contestação. Intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. Após conclusos para a 

sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAINHO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001416-05.2020.8.11.0001 AUTOR: JOAO RAINHO JUNIOR REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se pedido de exibição 

haja vista o teor do art. 9º da Lei 12.152/09. A audiência foi dispensada 

sem a fixação de prazo para a contestação. Intime-se o requerido para 

contestar no prazo de 30 dias. Após intime-se o autor para impugnar no 

prazo de 15 dias. Na sequencia conclusos para a sentença. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0011490-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DO CARMO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0011490-59.2013.8.11.0041 AUTOR: IVO JESUS DO CARMO FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

decisão proferida pela Turma Recursal Única, nos seguintes termos: 

"Como não existe se falar em reexame necessário em sede de Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer objeção por quaisquer 

das partes, somente resta a este relator, determinar que o feito baixe à 

origem, para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública, 

para os devidos atos subsequentes. Registro ainda, que, por óbvio, como 

o feito fora declinado para os Juizados Especiais o mesmo deverá seguir 

o valor máximo de custos no processo ao teto dos Juizados da Fazenda 

Pública em até 60 (sessenta) salários-mínimos, que deverá ser observado 

pelo magistrado da origem. Desta feita, ante tais fatos, determino o envio 

do presente feito para a Comarca de Origem, para os Juizados Especiais 

com atribuições da Fazenda Pública." Manifestem-se as partes, no prazo 

de 15 dias, quanto ao cumprimento de sentença, sob pena de 

arquivamento. Nada sendo requerido no prazo fixado arquive-se. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002366-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002366-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SOLANGE DA MOTA 

MENEZES GUIMARAES NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Defere-se o pedido de redesignação de audiência. Adote a 

secretaria as providências necessárias a designação de nova data e 

intimação das partes. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002494-34.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DORALICE DA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Pedido de tutela de 

urgência já apreciado no id 29357938. Designe-se audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 848 de 900



conciliação e prossiga-se, conforme já determinado. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0013031-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0013031-30.2013.8.11.0041 REQUERENTE: ELAINE LEME BATISTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Manifestem-se as 

partes sobre o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, sob pena 

de arquivamento. Nada sendo requerido no prazo fixado arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0050990-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT9245-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB OAB - MT6204/O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0050990-64.2015.8.11.0041 REQUERENTE: JURACY DE CARVALHO 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de feito redistribuído em cumprimento da decisão declinatória de 

competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Ratificam-se os atos 

decisórios proferidos. Com amparo no Enunciado 1, dispenso a audiência 

de conciliação tendo em vista o adiantado estágio do processo e a 

manifestação do requerido na contestação que denota ausência de 

interesse em transigir, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014348-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014348-25.2020.8.11.0001 AUTOR: ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança. 

No sistema dos juizados não se admite liquidação de sentença, de modo 

que cabe aos autores quantificarem monetariamente o pedido, incluindo 

atualização até a data da distribuição, inclusive para se aferir a 

competência do juízo, nos termos da Lei 12.153/09. Intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para 

apresentar demonstrativo de cálculo do total do valor que pretende 

receber, devidamente atualizado, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, até a distribuição da ação, bem como 

quantificar monetariamente o pedido e compatibilizar o valor da causa, 

observando o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/09, sob pena de 

extinção. No mais, informe a requerente se houve encerramento de 

inventário, caso em que deve proceder a habilitação dos demais herdeiros 

mencionados na certidão de óbito, os quais são litisconsortes 

necessários. Sem o encerramento do inventário a legitimidade será do 

espólio. Intime-se para adequação,no prazo de 15 dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009603-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO OAB - MT21000-O 

(ADVOGADO(A))

ARLAN LINO DE DEUS OAB - MT23868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009603-18.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SUZZI MARIA CARVALHO 

MACHADO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

processo já sentenciado no qual aportou pedido de informações em 

agravo de instrumento interposto junto à Turma Recursal Ùnica com o 

objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Compulsando 

os autos, verifica-se que não foi dirigido a este juízo pedido de efeito 

suspensivo ao recurso, razão pela qual tal pleito não foi objeto de 

apreciação. É certo que não há oposição ao seu recebimento no duplo 

efeito, bastando que a parte recorrente tivesse realizado o requerimento e 

demonstrado o risco de dano irreparável, nos termos do exigido pelo art. 

43[1] da Lei 9.099/95. Todavia, como não o fez, não é habitual o 

recebimento, de oficio, em efeito diverso do natural. Desse modo, inexiste 

providência pendente neste juízo. Aguarde-se em secretaria a decisão da 

Turma Recursal. Por medida de economia processual, o despacho servirá 

como informação ao recurso de agravo de instrumento. Encaminhe-se, por 

oficio, à relatora, com respeitosos cumprimentos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000249-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENOQUE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001705-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MAGDA APARECIDA 

PEDRANGELO CAMPOS REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Verifica-se que a sentença de id. 14331529 julgou extinto o 

presente feito e determinou seu arquivamento após o trânsito em julgado. 

Portanto, indefere-se o pedido de id. 23710497. O processo encontra-se 

com sentença transitada em julgado e inexiste requerimento pendente de 

apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0040963-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBIO MENDES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0040963-56.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:EUZEBIO 

MENDES DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA DE 

JESUS CARVALHO PIMENTEL POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014833-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014833-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODINEI NEVES 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 

11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014836-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS VITORASSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS VITORASSO OAB - MT26614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1014836-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO LUCAS 

VITORASSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO LUCAS 

VITORASSO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 11:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014840-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014840-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZEQUIEL JOSE 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026294-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1026294-05.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IRLANA SUELLY COSTA DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Foi deferida ordem 

liminar para determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça o 

medicamento " enoxaparina 40mg", à parte autora, conforme prescrição 

médica. (ID 21933905). A parte autora informou o descumprimento da 

ordem e requer o bloqueio de valores para a aquisição do fármaco. 

Antecedendo a apreciação do pedido de constrição, determino a 

intimação: 01) do servidor que estiver no exercício do seu cargo na 

Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária para efetivar, no prazo 

máximo de 03 (três) dias, o cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo 

enviar as informações por e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do 

requerido para, no prazo de 03 (três) dias, informar todas as providências 

administrativas adotadas para cumprimento da ordem, sob pena de 

bloqueio do valor necessário para a aquisição do medicamento. 03) da 

parte autora para juntar no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento 

pleiteado, levando em consideração o princípio ativo, mas que conste a 

informação da marca/laboratório que está sendo orçada, devendo 

apresentar as diversas marcas existentes no mercado e com quantidades 

variadas por caixa, com informações dos dados bancários da farmácia e 

o número de CNPJ, no prazo de 15 (quinze) dias. Embora já tenham sido 

enviados os documentos dos autos, determino que faça acompanhar o 

mandado cópia dos documentos médicos, da decisão judicial e dos 

documentos pessoais da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0021441-77.2013.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

KAROLINE RIBEIRO SILVA OAB - MT0013679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0021441-77.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:ALONSO ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAROLINE RIBEIRO SILVA, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0030354-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sergio Targanski (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - 079.743.959-58 

(REPRESENTANTE)

PAULO HENRIQUE RODER OAB - PR15215 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0030354-43.2016.8.11.0041 POLO ATIVO:Sergio Targanski 

e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE RODER 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014856-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUSTAVO MOREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014856-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO 

GUSTAVO MOREIRA DE FREITAS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0020521-74.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TESSAROLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0020521-74.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

TESSAROLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA TENUTA 

PORTELA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036200-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036200-53.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DENISE DE 

OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO, 

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. DENISE DE OLIVEIRA ajuizou ação 

execução de título executivo de 08 URH´s referente ao honorário de 

defensor dativo fixado nos processos de códigos nº 133388, 41618, 

134362 e 133707 em trâmite na Segunda Vara da Comarca de São Félix 

do Araguaia - MT, almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 

7.172,08 (sete mil cento e setenta e dois reais e oito centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo no corpo da inicial, 

utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 08 (oito) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 7.428,08 (sete mil, quatrocentos e 

vinte e oito reais e oito centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014420-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA QUEIROZ DE ARRUDA E SA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SES - Secretaria de Estado de Saúde (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014420-12.2020.8.11.0001 TESTEMUNHA: LAURA MARIA QUEIROZ DE 

ARRUDA E SA REQUERIDO: SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando o teor da Portaria n.º 29/2019-CM, publicada no 

DJe Edição n.º 10584, disponibilizado aos 24/09/2019, e da Resolução 

TJMT/OE n.º 09 de 25 de julho de 2019, promova-se a redistribuição ao 

juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014701-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014701-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CICERO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte requerente em desfavor da decisão proferida no id. 28392048, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão ao não analisar 

documentação referente a um dos pedidos da parte autora. Verifica-se 

que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, 

portanto, não há que se falar em divergência quanto aos precedentes 

apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012387-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MAIZA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012387-49.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CELIA MAIZA PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação por meio 

da qual a parte autora objetiva, em síntese, desconstituir decisão da junta 

médica pericial do DETRAN/MT e obter declaração de portadora de 

deficiência física para fins de obtenção de CNH especial. A ação foi 

proposta em face do ESTADO DO MATO GROSSO e DETRAN/MT, o 

primeiro é parte ilegítima, haja vista que incumbe a autarquia a 

classificação de aptidão para condução de veículos, de modo que 

determina-se sua exclusão da lide. No caso, não há possibilidade de 

conceder a ordem requerida no pedido de tutela de urgência, haja vista 

que não fora demonstrada a probabilidade do direito, mormente porque a 

presunção de legitimidade se estabelece em favor do ato administrativo 

combatido e não ao contrário. A pretensão da parte autora demanda o 

reexame da própria perícia sobre a qual não pode ser deliberado nessa 

fase preambular, haja vista os limites próprios no que tange ao controle de 

mérito dos atos administrativos. Ademais, não consta que a parte autora 

tenha se valido de recurso de revisão previsto na Resolução CONTRAN 

n.º 425 DE 27/11/2012 e Portaria Detran/MT n.º 725 de 22/10/2018. [1] 

Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Promova a secretaria a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo 

passivo no sistema PJe. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] DA 

INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA E PSICOLÓGICA DE REVISÃO DIRIGIDA 

AO DETRAN/MT Art. 26. Independente do resultado do exame de aptidão 

física e mental e da avaliação psicológica, o candidato poderá requerer, no 

prazo de trinta dias, contados do seu conhecimento, a instauração de 

Junta Médica e/ou Psicológica de revisão a Gerência de Exames de Saúde 

do DETRAN/MT, para reavaliação do resultado.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013320-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA AZEREDO BALTAZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013320-22.2020.8.11.0001 AUTOR: LETICIA AZEREDO BALTAZAR REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação que 

objetiva ordem de remoção compulsória da parte autora, policial civil, de 

Sapezal para Cuiabá para tratamento de saúde. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, 

nessa fase de cognição sumária e não exauriente, não se identificam os 

requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela. Entende-se que 

eventual correção de ato administrativo relativo à movimentação de 

pessoal que, de regra, se qualifica como ato discricionário da 

administração, deve ser precedida da oitiva da parte contrária, Dessa 

forma se evita que, de forma precária, se estabeleça com a chancela 

judicial situações que possam ser modificadas no julgamento de mérito 

ocasionando maior prejuízo às partes. Além disso, com as devidas 

informações, superam-se os riscos de se impor, amparado tão somente 

em alegações unilaterais, situações que possam ser equivocadamente 

compreendidas como indevida intervenção do Poder Judiciário no âmbito 

dos atos discricionários da Administração Pública. Nesse contexto é 

impróprio, nessa fase preambular afastar, sem a manifestação do 

requerido, ato administrativo que possui presunção de legitimidade e 

legalidade. No mais é cediço que não se evidencia urgência, mormente 

porque caso a parte autora esteja impossibilitada de trabalhar por motivo 

de saúde faz jus a licença específica, de modo que não há qualquer 

prejuízo. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 

Dispensa-se audiência de conciliação com amparo no Enunciado 1. Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e contestar, no prazo de 30 dias. 

Em seguida intime-se aparte autora para impugnar no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012799-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELVECIO MARQUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012799-77.2020.8.11.0001 REQUERENTE: HELVECIO MARQUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual 

a parte autora pretende isençãode imposto de renda o que lhe foi negado 

ao argumento de que as molestias apresentadas não estão incluídas no rol 

da Lei. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Na espécie incide vedação ao deferimento da tutela na 

forma pretendida, haja vista que determinar o pagamento imediato implica 

em condicionar a Fazenda Pública realizar liberação de recurso, o que não 

é possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos 

pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 9494/97[2]. Ante o exposto, INDEFERE-SE 

o pedido de tutela provisória. Dispensa-se a audiência de conciliação. 

Cite-se os requeridos, com as advertências legais, especialmente para 

apresentarem a documentação de que disponham para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e contestarem no 

prazo de 30 dias. Com a contestação intime-se o requerente para 

impugnar no prazo de 15 dias. Após conclusos para a sentença Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista 

nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e 

seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 

1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 

4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 2º-B. A sentença que 

tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001). g.n. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000341-96.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOSIMEIRE DOS SANTOS 

AIRES REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Intimado para se 

manifestar, a parte embargada deixou transcorrer o prazo in albis. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo requerente em 

desfavor da sentença proferida no id. 16821820, sob o fundamento de 

que houve vício de contradição, por não haver acolhido a suposta perda 

de objeto. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" 

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do 

magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004202-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMARA DA SILVA TRIGUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT14839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004202-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JUSSIMARA DA SILVA 

TRIGUEIRO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

27090887, sob o fundamento de que houve vício de omissão e 

contradição, por não ter condenado o requerido por revelia, por não ter 

analisado documentação carreada aos autos e o dispositivo contrariar 

provas dos autos. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou 

contradição por deixar de servir aos interesses da parte embargante, 

portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012019-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012019-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO JOSE DE CAMPOS 

REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 27477447, sob o fundamento de que houve 

vício, decorrente da inobservância quanto à competência do juízo e o polo 

passivo apontado. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por 

deixar de servir aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001389-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ONOFRE HORMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001389-90.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOAQUIM ONOFRE 

HORMUNDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Intimado, o 

embargado apresentou contrarrazões, postulando pela improcedência dos 

embargos. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 25377650, sob o 

fundamento de que houve erro material na prolação da sentença, que não 

observou os períodos corretos a fim de conceder a licença prêmio devida. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em erro material por deixar de 

servir aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão deve ser 

combatida por recurso próprio. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500692-05.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE FATIMA COLOMBO (EXEQUENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500692-05.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINA DE FATIMA COLOMBO, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O Município de Cuiabá pede 

seja observado o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - 

RPV, em deferência à Lei n.º 5953, de 23 de junho de 2015. Referida 

norma, à qual foi atribuída vigência imediata, foi publicada no dia 

1º/07/2015 - Diário Oficial Eletrônico do TCE n.º 655 A ação em epígrafe 

possui registro de trânsito em julgado da sentença condenatória no dia 

25/11/2014. (ID 256844 - certidão). A execução teve início no dia 

24/07/2015. Nesse contexto aplica-se o teto estabelecido na Lei Municipal, 

pois se considera que só não serão alcançados pelo novo limite de 

pagamento à RPV aqueles processos cujo trânsito em julgado e o início da 

execução tenham se efetivado antes da publicação da lei, o que não é o 

caso dos autos. A propósito a posição do Supremo Tribunal Federal: E M E 

N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL 

CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO 

EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO 

LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 

3º) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES 

JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO 

JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO 

POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO 

DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR 

AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS 

OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM 

FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE 

PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, 

COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM 

EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL 

MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL 

QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA 

AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO 

COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não 

representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença 

mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do 

grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a 

execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. 

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE 

EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB 

A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO 

PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO 

DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - 

O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado 

Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, 

social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de 

direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse 

mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou 

órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou 

surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A 

essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se 

respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando 

amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder 

Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público 

(o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências 

próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações 

definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os 

fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais 

devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução 

contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já 

anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, 

frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, E DO ART. 83, § 1º, AMBOS 

DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras 

constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não 

permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 

2º) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em 

pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1º). Precedentes. (RE 601914 

AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 

25-02-2013). g.n. Sobre o tema necessário observar que pende de 

julgamento no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário n.º 

729107/DF ao qual foi reconhecida repercussão geral, in verbis: 

APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE 

DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA 

INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA 

SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a 

controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição 

de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a 

medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência 

de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão 

atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 

26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 

PUBLIC 20-03-2015 ). Nesse contexto, acolhe-se a manifestação do 

executado para determinar que pagamento do credito seja efetivado 

observando aplicabilidade da lei municipal n.º º 5953, de 23 de junho de 

2015. Expeça-se o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANJOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000319-38.2018.8.11.0001. REQUERENTE: CRISTIANE ANJOS DA CRUZ 
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REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Intimado para se manifestar, a parte 

embargada deixou transcorrer o prazo in albis. Trata-se de embargos 

declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da sentença 

proferida no id. 16828817, sob o fundamento de que houve vício de 

omissão, por não haver determinado o ressarcimento dos descontos 

realizados na folha de pagamento do autor. Verifica-se que o dispositivo 

da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que 

se falar em divergência quanto aos precedentes apresentados se a 

decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006191-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR CRISTINA BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006191-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DAGMAR CRISTINA BATISTA 

DA ROCHA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 27399428, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão, por não haver determinado arbitramento de multa por 

descumprimento judicial. Verifica-se que o dispositivo da sentença está 

nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão, 

além de haver recurso inominado da parte contrária pendente de análise. 

A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505845-82.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0505845-82.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: JURANDIR LEITE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Intimada, a parte embargada não 

apresentou contrarrazões. Pois bem. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

28165672, sob o fundamento de que houve omissão ao proferir a 

sentença, onde supostamente deveria determinar a incidência correta do 

art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com os efeitos dos temas 810/STF e 905/STJ. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por deixar de servir 

aos interesses da parte embargante ou divergência quanto aos 

precedentes apresentados, portanto, a decisão deve ser combatida por 

recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição 

dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016847-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FONTES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016847-95.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ROBSON FONTES DO 

NASCIMENTO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

28391794, sob o fundamento de que houve vício de omissão e 

contradição, por não ter sido levado em consideração os cargos vagos e 

não ter sido analisada a pretensão sobre lucros cessantes. Verifica-se 

que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão ou contradição por deixar de servir aos 

interesses da parte embargante, portanto, a decisão deve ser combatida 

por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. DA SILVA SERVICE - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001014-55.2019.8.11.0001. INTERESSADO: W. A. DA SILVA SERVICE - 

ME REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

28538622, sob o fundamento de que houve vício de omissão e 

contradição, por não ter sido levado em consideração as datas dos fatos 

e por ter ido em contradição com documentação carreada aos autos. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição por 

deixar de servir aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA E CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000513-83.2016.8.11.0041. AUTOR(A): VEDANA E CIA LTDA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 27886874, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, por não haver sido analisado 

quem foi o responsável pelo perdimento do bem e o pedido de restituição 

dos tributos decorrentes de tal perda. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que 

se falar em divergência quanto aos precedentes apresentados se a 

decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORTOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001544-93.2018.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

BORTOLOTTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 28586609, sob o fundamento de que “(...) a 

sentença é considerada como não fundamentada, nos termos do art. 489, 

§1º, incs. I e IV do CPC”. Verifica-se que o dispositivo da sentença está 

nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão 

por se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013551-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013551-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): FLAVIO GONCALVES DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 28377008, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão e contradição, por não ter sido 

levado em consideração a retroatividade da aplicação de lei mais benéfica, 

sendo a extinção baseada em legislação prejudicial ao requerente. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição por 

deixar de servir aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008420-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZA TEIXEIRA REBOUCAS BREDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008420-93.2020.8.11.0001 REQUERENTE: HELOIZA TEIXEIRA 

REBOUCAS BREDT REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula: “a) a concessão 

da tutela de urgência para que Vossa Excelência determine (i) a liberação 

dos produtos adquiridos na Nota Fiscal nº 7.984, tendo em vista o 

enunciado da súmula 323 do STJ, bem como (ii) a suspensão do crédito 

tributários de ICMS no valor de R$ 762,95 (setecentos e sessenta e dois 

reais e noventa e cinco centavos), constituído pelo Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD sob o nº 1144209-9; “ Em síntese, afirma que adquiriu 

roupas para uso próprio e a encomenda foi objeto de ação fiscal pela 

SEFAZ, resultando na lavratura de TAD com imposição de ICMS e 

apreensão da mercadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Consta dos autos que a 

operação foi acobertada por nota fiscal. A Portaria SEFAZ 58/2018 

estabelece: CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES PARA NOMEAÇÃO DE FIEL 

DEPOSITÁRIO Art. 10. Será nomeado fiel depositário de mercadoria 

apreendida o contribuinte que atender os seguintes critérios: I - requerer a 

condição de fiel depositário relativa ao respectivo TAD-e, por meio do 

Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos 

(Processo Eletrônico), disponível para acesso no sítio eletrônico da 

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, www.sefaz.mt.gov.br, 

mediante a seleção do serviço identificado por e-Process; II - estar 

regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato 

Grosso - CCE/MT; III - não figurar como sujeito passivo em TAD-e vencido 

e não pago. § 1º Ressalvado o previsto no artigo 13, não se aplicam as 

disposições deste artigo, nas hipóteses de: I - infração qualificada por 

circunstâncias que agravam a penalidade, nos termos do artigo 45-A da 

Lei nº 7.098/1998 ; II - flagrante delito; III - infrações descritas nos incisos 

III e V do § 5º do artigo 3º desta portaria; IV - constar registro de restrição 

no Sistema Registros de Contribuintes e Pessoas, mantido no âmbito da 

SEFAZ. A Constituição do Estado de Mato Grosso, assim estabelece: Art. 

150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado ao Estado e aos Municípios: I – IV V- estabelecer limitações ao 

tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 

intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público; VII – omissis; 5º Não se considera 

limitação a tráfego de bens, para fins do disposto no inciso V, deste artigo, 

a retenção de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal ou 

acompanhadas de documentação fiscal inidônea, hipóteses em que 

ficarão retidas até a comprovação da legitimidade de sua posse e da 

regularidade fiscal. (Parágrafo acrescentado pela EC nº 55, D.O. 

11.03.2009). g.n. Diante do quadro não se sustenta recusa à liberação da 

mercadoria e nomeação da parte autora como fiel depositária, haja vista 

que implicaria em, por via transversa, convalidar a retenção do bem como 

meio coercitivo ao pagamento da multa, o que não se admite, por aplicação 

da súmula 323/STF. Assim, considerando que foi apresentado o 

documento fiscal e a apreensão não é mais necessária para a 

consolidação da ação da autoridade tributária, haja vista que o TAD já foi 

lavrado e, por fim, que não há dúvida fundada acerca da propriedade do 

bem não subiste motivo para a manutenção da constrição da mercadoria. 

Contudo a obtenção de ordem suspensiva da exigibilidade do crédito 

tributário só se viabilizaria nos termos do art. 151, II, do CTN, mediante o 
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depósito integral e em dinheiro, na forma do que preconiza a Súmula 112 

STJ. Ante o exposto, defere-se, em parte, o pedido de tutela de urgência 

para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que proceda a liberação 

provisória da mercadoria apreendida por força do TAD n°1144209-9 

designando a parte autora como fiel depositária, no prazo de 10 dias, sob 

pena de imposição de multa. Dispensa-se a audiência de conciliação tendo 

em vista a natureza da lide. Intime-se o requerido para, querendo, 

contestar no prazo de 30 dias e apresentar os documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa. Após, intime-se a parte autora 

para querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 dias. Em seguida 

conclusos para sentença. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054264-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA PAULINO DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FERRAZ (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1054264-77.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SILVIA MARIA PAULINO DE 

VASCONCELOS REQUERIDO: JULIO FERRAZ, CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Insurge-se a parte autora contra o MUNICIPIO DE 

CUIABÁ e outro alegando, quanto ao ente público, a omissão quanto a 

fiscalização em obra particular em de área urbana. Aponta que: “(...)no 

início de 2017, Sr. JULIO FERRAZ iniciou a construção de 05 (cinco) casas 

geminadas - kitnetes em seu terreno, tudo sem quaisquer projetos 

realizados por profissionais qualificados, em desacordo com a legislação 

municipal em vigor.” Como se vê a demanda refere-se a análise acerca do 

eventual cumprimento das normativas expressas na LEI COMPLEMENTAR 

Nº 004, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1992. Referida norma "INSTITUI O 

CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO, O CÓDIGO DE 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, O CÓDIGO DE 

OBRAS E EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" A Resolução 

09/2008-TP estabelece que compete à Vara Especializada do Meio 

Ambiente: “Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao 

meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente.” A 

incompetência em razão da matéria é de natureza absoluta, razão pela 

qual deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo. Ante o exposto, 

RECONHECE-SE a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

demanda, e determina-se a remessa para a Vara Especializada de Meio 

Ambiente de Cuiabá. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0500687-17.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RISA NORTE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500687-17.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

RISA NORTE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

parte executada. O cálculo foi apresentado de acordo com o disposto no 

art. 523, §1° do CPC. O art. 3° do art.523 do CPC dispõe: “Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, 

nos seguintes termos: Exequente: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Executado: RISA NORTE PRODUTOS PARA 

COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – (CNPJ N° 11.794.462/0001-44). Valor 

bloqueado: R$2.472,03 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e três 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009076-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009076-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO FARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação que objetiva ordem de remoção compulsória da parte autora, 

policial civil, de Alto Araguaia para BARRA DO GARÇAS ou NOVA 

XAVANTINA para tratamento de saúde. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz 

que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase 

de cognição sumária e não exauriente, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela. Entende-se que eventual 

correção de ato administrativo relativo à movimentação de pessoal que, de 

regra, se qualifica como ato discricionário da administração, deve ser 

precedida da oitiva da parte contrária, Dessa forma se evita que, de forma 

precária, se estabeleça com a chancela judicial situações que possam ser 

modificadas no julgamento de mérito ocasionando maior prejuízo às partes. 

Além disso, com as devidas informações, superam-se os riscos de se 

impor, amparado tão somente em alegações unilaterais, situações que 

possam ser equivocadamente compreendidas como indevida intervenção 

do Poder Judiciário no âmbito dos atos discricionários da Administração 

Pública. Nesse contexto é impróprio, nessa fase preambular afastar, sem 

a manifestação do requerido, ato administrativo que possui presunção de 

legitimidade e legalidade. No mais é cediço que não se evidencia urgência, 

mormente porque caso a parte autora esteja impossibilitada de trabalhar 

por motivo de saúde faz jus a licença específica, de modo que não há 

qualquer prejuízo. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Dispensa-se audiência de conciliação com amparo no 

Enunciado 1. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias. Em seguida intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011547-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011547-39.2020.8.11.0001 AUTOR: WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Cuida-se de ação para obtenção de prorrogação de pensão por morte de 

servidor público. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição 

sumária, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional 

deferimento da tutela, que permitam a concessão da tutela sem a oitiva da 

parte contrária, mormente porque não há cópia do parecer administrativo 

negativo. Nesse contexto, convém facultar o contraditório. Além disso, o 

deferimento de liminar que obrigue o requerido a adotar providência para a 

concessão imediata de prorrogação de pensão por morte implica em 

determinar, por via transversa, liberação de recursos o que viola os limites 

do art. 1º e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º e 2-B da Lei 9494/97. Se há 

limitação até mesmo para a execução provisória de sentença condenatória 

de obrigação de pagar, tanto mais incide vedação para se antecipar 

liberação de recursos em juízo sumário, por meio de decisão de natureza 

precária, própria de fase de cognição não exauriente e amparada em 

alegações unilaterais. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se com 

as advertências legais, especialmente para o reu apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007298-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAPIM DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007298-56.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RENATA 

CAPIM DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARNON OSNY 

MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT Vistos, etc. Retifique a 

secretaria o polo passivo no sistema PJe para constar como requerido o 

DETRAN/MT, o assunto e classe processual. Trata-se de reclamação 

oposta em desfavor do DETRAN/MT. A parte autora pretende liminarmente: 

“b) A concessão da Tutela de Urgência nos termos do art. 300, do CPC, 

para cancelar as multas e as penalidades impostas à Requerente pelo 

DETRAN-MT;” . Em síntese, diz a parte requerente que foi surpreendida 

com lançamento de infração de trânsito que não cometeu. Alega que 

houve clonagem de placas do veículo de sua propriedade. O art. 3º da Lei 

12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Os 

documentos colacionados não permitem, nessa fase de cognição sumária, 

deferir a tutela de urgência pretendida, isso porque a declaração unilateral 

não basta para, nesta fase primeira concluir pela alegada duplicidade. 

Destaca-se que a parte requerente não demonstrou interesse em realizar 

o procedimento administrativo previsto na Resolução CONTRAN Nº 670 DE 

18/05/2017, publicado no Diário Oficial da União de 22 de maio de 2017, o 

que seria oportuno inclusive para comprovar suas alegações quanto a 

clonagem, pois é cediço que se o ato administrativo decorreu de ilícito será 

necessário inclusive obter a troca de placas do veículo de sua 

propriedade, o que deve ser feito junto à autarquia de trânsito do seu 

domicílio. Para obtenção de tutela sem ouvir a outra parte, não se pode 

eximir de apresentar toda a documentação própria ao reconhecimento 

administrativo da ocorrência de clonagem e eventual insubsistência da 

multa , nos termos do regramento, haja vista que o juízo não poderá 

dispensar a segura prova para a concessão de decisão provisória, 

mormente diante da presunção de legitimidade dos atos da administração 

pública. No caso dos autos embora o requerente tenha apresentado laudo 

da criminalística não trouxe o laudo de vistoria de identificação veicular, 

nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013 , 

e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de 

identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas 

imagens, e demais documentos, tampouco demonstra a recusa do 

DETRAN em realizar a averiguação administrativa da clonagem, nos 

termos da resolução 670/2017, de modo que não comprova fato 

constitutivo do seu direito. Nesse contexto, INDEFERE-SE o pedido de 

liminar. Dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, para apresentar a documentação de que disponha 

para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009), para 

contestar no prazo de 30 dias. Em seguida intime-se a parte autora para 

impugnar, no prazo de 15 dias. Após conclusos para a sentença. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014102-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014102-29.2020.8.11.0001 AUTOR: DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO 

REU: CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. 

Promova secretaria a retificação do polo passivo no sistema PJe para 

manter como requerido apenas o Município de Cuiabá, haja vista a 

extinção do Cuiabá Prev, razão pela qual determina-se sua exclusão da 

lide. Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula : “c) O 

deferimento da Tutela Provisória de Evidência (Art. 311, CPC (Código de 

Processo Civil) para condenar o Cuiabá Prev (Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Cuiabá-MT) a RECONHECER A 

ATIVIDADE ESPECIAL E CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL COM 

INTEGRALIDADE PARIDADE, haja vista a total clarividência da exposição a 

agentes biológicos, devidamente comprovados, com fundamento no que 

dispõe Súmula Vinculante nº33 do STF (Supremo Tribunal Federal);”. Diz, 

em síntese, que preeenche os requisitos, contudo o réu não reconhece o 

direito. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela. 

Além disso, o deferimento de liminar que implique em condicionar a 

administração a realizar afastamento de servidor(a) por aposentadoria 

implica em determinar liberação de recurso, seja pelo pagamento de 

serviço que não será prestado, seja pela necessidade de substituir o 

servidor aposentado, o que não é possível face a necessidade de 

observância dos limites definidos no art. 1º[1] e § 3º da Lei n° 8.437/1992 

e art. 1º[2] e 2-B da Lei 9494/97. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder 

Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de 

natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível medida liminar que esgote, no 

todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 
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junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014577-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014577-82.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação cujo escopo é obter a anulação de débitos inscritos em dívida 

ativa. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014473-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014473-90.2020.8.11.0001 AUTOR: WAGNER ALVES EVANGELISTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A medida 

perseguida não pode ser concedida sem a oitiva da parte contrária de 

modo que posterga-se a apreciação. Dispensa-se audiência de 

conciliação com amparo no Enunciado 1. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009 e contestar, no prazo de 30 dias. Em seguida, intime-se a 

parte autora para impugnar, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a 

sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058011-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR BRANDAO FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1058011-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ROSIMAR BRANDAO FERREIRA 

DIAS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Não é possível a 

concessão da tutela pretendida sem a oitiva da parte contrária. Facultada 

a manifestação prevista, não houve resposta. Contudo, também não 

consta pedido administrativo no qual se possa aferir quais razões 

autorizaram a incidência de desconto a título de "adiantamento líquido" em 

valores expressivos, inclusive muito superior a remuneração da parte 

autora. O risco de irreversibilidade milita em favor da Fazenda Pública, 

mormente porque o autor, conforme declarado, se encontra preso e sob a 

assistência do sistema prisional. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória. Dispensa-se audiência de conciliação com amparo no 

Enunciado 1. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias. Em seguida, intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença. As 

publicações serão feitas no nome dos advogados habilitados no sistema 

PJe. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502962-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502962-65.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença na qual o executado se 

insurge alegando que a penhora foi realizada com excesso, haja vista que 

determinado bloqueio superior ao valor líquido, e pede que a parte credora 

seja intimada para que proceda a devolução da importância 

correspondente ao imposto de renda, para que o Estado proceda o 

recolhimento do imposto. Aponta: “Conforme dispõe o artigo 6º do 

Provimento nº 11/2017-CM: "O Juízo promoverá o sequestro do valor 

líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação do 

depósito judicial do valor líquido". E prossegue no seu §1º: "O valor líquido 

será liberado pelo Juízo por meio alvará judicial ou qualquer meio eletrônico 

que venha substituí-lo, na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

credor" . Não há como acolher a pretensão haja vista que, embora 

realizado o sequestro do valor bruto do débito, as importâncias 

correspondentes a imposto de renda e contribuição previdenciária não 

são destinadas ao credor do valor líquido. Liberado pelo juízo, por meio de 

alvará, é apenas o valor líquido. A quitação dos valores devidos a título de 

imposto de renda e contribuição previdenciária é realizada pelo juízo 

mediante a expedição das guias respectivas, nos termos do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Somente na 

hipótese do art. 5º do Provimento 11/2017-CM, ou seja, quando há o 

pagamento voluntário do valor líquido e tributos pelo ente público é que a 

retenção deixa de ser feita pelo juízo. Quando a quitação decorre de 

sequestro, como no caso dos autos, o juízo deve realizar o pagamento do 

tributo e contribuição previdenciária, quando houver. No que se refere à 

contribuição previdenciária porque pertence a pessoa jurídica diversa da 

executada e, quanto ao imposto de renda, em razão do disposto no art. 46 

da Lei 8.541/92, que possui a seguinte previsão: “Art. 46. O imposto sobre 

a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão 

judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao 

pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se 

torne disponível para o beneficiário.(g.n.). No contexto legal, quanto ao 

imposto de renda, a quitação deve ocorrer no momento em que o 

rendimento se torne disponível para o beneficiário, esse momento se dá 

quando ocorre a liberação do valor líquido por meio do alvará, de modo 

que incumbe ao juízo se certificar de que concomitantemente à quitação 

do credor ocorra à relativa ao tributo. Por tais razões, são expedidas junto 

com o alvará as respectivas guias e realizada a quitação de todos os 

créditos. O executado poderá acompanhar a juntada aos autos do alvará 

e dos comprovantes de quitação de imposto de renda e contribuição 

previdenciária, quando aplicáveis. Ante o exposto, indefere-se o pedido 

de intimação do executado para restituição e determina-se a expedição de 

alvará e a concomitante quitação das demais despesas, conforme 

especificado no cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Após, ao arquivo. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MIGUEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCIA CRISTINA DE JESUS DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO(A))

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001802-74.2016.8.11.0001. REQUERENTE: EDSON MIGUEL DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA CRISTINA 

JESUS DO CARMO, MARCIA CRISTINA DE JESUS DO CARMO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Intimada, a parte 

embargada manifestou pela improcedência dos embargos interpostos pela 

autora. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente 

em desfavor da decisão proferida no id. 28269887, sob o fundamento de 

que houve vício na sentença, por não ter observado os fatos trazidos aos 

autos, que resultou no julgamento em desacordo com o pedido. Verifica-se 

que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses da 

parte requerente, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso 

próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016070-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ZECCHIN JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016070-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HELIO ZECCHIN JUNIOR REU: CS 

BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 27929745, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão e contradição, por não ter sido 

levado em consideração a documentação carreada aos autos, qual seja, o 

processo administrativo de transferência do bem, que comprovaria sua 
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legitimidade. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou 

contradição por deixar de servir aos interesses da parte embargante, 

portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001730-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE GUSMAO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001730-19.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ROZINETE GUSMAO DE 

QUEIROZ EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. A parte embargada apresentou 

contrarrazões voluntariamente, postulando pela improcedência dos 

embargos. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 28335184, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição, por não ter aplicado 

corretamente o entendimento do terço constitucional sobre 45 dias de 

férias. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" 

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do 

magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003002-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003002-93.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARLENE HOFFMANN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo requerente em 

desfavor da sentença proferida no id. 28392643, sob o fundamento de 

que houve vício de omissão, por não ter sido analisado item requerendo a 

inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição quinquenal, dos 

valores posteriores a propositura da ação e de determinar a requerida de 

realizar descontos sobre verbas indenizatórias e descontos 

previdenciários. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por 

se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011290-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011290-30.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SOLANGE DA MOTA MENEZES 

GUIMARAES NETO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos 

de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 28105079, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, por não ter sido analisado 

item requerendo a inexistência dos débitos não alcançados pela 

prescrição quinquenal, dos valores posteriores a propositura da ação e de 

determinar a requerida de realizar descontos sobre verbas indenizatórias 

e descontos previdenciários. Verifica-se que o dispositivo da sentença 

está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em 

omissão por se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que se falar 

em divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021478-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA NASCIMENTO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021478-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LARISSA NASCIMENTO SOARES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 28109109, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, por não terem sido rebatidas 

todas as alegações trazidas em inicial. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que 

se falar em divergência quanto aos precedentes apresentados se a 

decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008671-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008671-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AROLDO DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 28331844, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, por não ter sido analisado 

item requerendo a nulidade da banca examinadora, ocasionando o 

cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente os autos. Verifica-se 

que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, 

portanto, não há que se falar em divergência quanto aos precedentes 

apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018385-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARQUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018385-09.2019.8.11.0041 INTERESSADO: LIDIA MARQUES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por LIDIA 

MARQUES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a conversão 

em pecúnia da Licença Prêmio referente a 5 (cinco) meses de 

licenças-prêmio não gozadas nos períodos de 2002/2007 e 2007/2012, no 

valor de R$ 8.406,32 (oito mil quatrocentos e seis reais e trinta e dois 

centavos). Citado, o requerido não compareceu na audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. A requerente emendou a 

inicial. DECIDO. A parte requerente afirma fazer jus a conversão em 

pecúnia de Licença Prêmio e para isso traz aos autos sua certidão de vida 

funcional (25186667 - Pág. 2). Ocorre que a requerente é servidora 

aposentada do Município de Cuiabá e não do Estado de Mato Grosso. 

Sendo assim, o Estado de Mato não é legítimo para o pedido, pois não é 

responsável pelo pagamento de direitos dos servidores do Município de 

Cuiabá. Diante do exposto, DECLARA-SE a ilegitimidade passiva da parte 

requerida, e por consequência, extingue-se o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026274-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SALES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026274-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AIRTON SALES DE ASSIS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

AIRTON SALES DE ASSIS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a conversão em pecúnia das férias proporcionais do período 

aquisitivo incompleto (03/01/2015 a 16/12/2015), acrescido do terço 

constitucional, na quantia atualizada de R$ 20.686,14 (quarenta e oito mil, 

duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos). Citado, o requerido 

não compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. É cediço que a licença-prêmio e as férias geram 

direito a conversão em pecúnia quando não usufruída durante o vínculo 

sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da 

aposentadoria, não poderá mais gozar, iniciando-se o prazo prescricional 

a partir da aposentadoria/reserva, que no caso dos autos ocorreu em 

16/12/2015. O requerente carreou documento em que a própria 

administração reconhece que o requerente está aposentado desde 

16/12/2015, bem como não usufruiu nem converteu em espécie ou foram 

averbadas para contagem de tempo em dobro para aposentadoria as 

férias proporcionais ora pleiteadas (vide id. 14743266). Noticia que, 

apesar de requerer administrativamente a verba, por intermédio do 

procedimento administrativo nº 1203/2016 o requerido não efetuou o 

pagamento até o momento. O requerido não impugnou o direito invocado e 

não juntou comprovante de pagamento, não desconstituindo os 

fundamentos e documentos apresentados com a inicial. O Decreto nº 

1.317, de 11 de setembro de 2003, que regulamenta a concessão de 

férias dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, determina 

seu pagamento somente em relação às férias completas, vejamos: “Art. 14 

O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado, quando exonerado 

do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização integral das 

férias vencidas e proporcionais do período de férias incompleto. (...) § 2º 

Só será devido pagamento do terço constitucional de período aquisitivo de 

férias completa.” Desse modo, o requerente faz jus à percepção em 

espécie pela não utilização das referidas férias proporcionais, única forma 

de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa 

da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido. [1] Contudo, 

não há previsão legal que autorize a indenização do terço constitucional 

quando se fala em férias proporcionais. Ante o exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR o requerido a pagar Ao requerente as férias proporcionais, 

referente ao período aquisitivo incompleto de 03/01/2015 a 16/12/2015, a 

serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da 

citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data da aposentadoria 

(16/12/2015); respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

"AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA. MÉRITO – 

SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LINCENÇA 

PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 
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MONOCRÁTICA MANTIDA. A prescrição ao direito de requerer 

indenização referente às licenças-prêmios não gozadas tem início com o 

ato de aposentadoria. Comprovado que o servidor aposentado não 

usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, 

a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.". (Ag 125344/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020838-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNAN HUDSON COSTA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020838-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNAN HUDSON COSTA 

COELHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). FERNAN HUDSON 

COSTA COELHO interpôs a ação contra o Estado de Mato Grosso, 

pretendendo “o enquadramento inicial do requerente na classe “c” no 

cargo de assistente do SUS a contar de 22/03/2004 (data da posse) tudo 

em conformidade com a Lei 7.360/00, com efeitos financeiros a contar da 

mesma data em virtude da suspensão da prescrição quinquenal; a 

progressão horizontal para classe “D” a partir de 22/03/2009, data em que 

completou o interstício de 05 (cinco) anos na classe “C”, previsto no artigo 

14, da Lei 8269/04 por já possuir nessa data título de conclusão de nível 

superior conforme artigo 12, III, “d” da Lei 8.269/04.” Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. I – 

PRELIMINAR Apesar de a parte requerente discutir o reconhecimento de 

enquadramento supostamente devido a partir da data de 22/03/2004, não 

se evidencia a ocorrência da prescrição quinquenal, eis que comprovada 

causa interruptiva da contagem do prazo a partir do protocolo de 

procedimento administrativo distribuído sob o nº 96457/2005 em 

21/11/2005, cuja conclusão ocorreu em 14/02/2011. II - MÉRITO A Lei 

Estadual nº 7.360/2000, de 14 de dezembro de 2000 (alterada pela Lei nº 

8.269/2004 de 29 de dezembro de 2004); a qual dispõe sobre a Carreira 

dos profissionais do Sistema Único de Saúde, estabelece critérios para a 

progressão. Seção I Da Progressão Horizontal Art. 13 A progressão 

horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma 

classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na 

mesma série de classes do cargo, e ocorrerá em virtude da nova 

habilitação alcançada, devidamente comprovada, ou mediante Certificação 

de Qualificação Profissional de que trata o § 2º do art. 9º desta lei, 

observado o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos em cada classe. 

Seção II Da Progressão Vertical Art. 14 O ocupante de cargo da Carreira 

dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão 

vertical de um nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que 

aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de 

desempenho, obrigatoriamente instituído a cada 03 (três) anos. § 1º Para a 

primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der 

o exercício do servidor no cargo ou do seu enquadramento na Carreira. 

Art. 9o A série de Classes dos Cargos que compõe a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal 

de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de 

habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificada por letras 

maiúsculas da seguinte forma: (...) III – ASSISTENTE DO SUS: a) Classe A 

– habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar, de 

acordo com o perfil exigido para o ingresso no cargo; b) Classe B – 

habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil 

do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou 

correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela 

Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 

(quatrocentas) horas; c) Classe C – habilitação em ensino médio e/ou 

profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de 

qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a 

abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde 

Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou 

conclusão do curso de graduação. Com relação à próxima progressão 

intentada pela parte requerente, necessária a análise da lei complementar 

nº 8.269/2004, que entrou em vigor em 01º/01/2015. Importante salientar a 

manutenção da exigência de interstício mínimo para progressão vertical, 

vejamos: Seção II Da Progressão Vertical Art. 15 O ocupante de cargo da 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à 

progressão vertical de um nível para outro subseqüente da mesma classe, 

desde que: I - aprovado em processo anual específico de avaliação de 

desempenho; II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos. § 1º O tempo de 

efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional 

será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) 

anos para cada nível. § 2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste 

artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a 

progressão vertical dar-se-á automaticamente. CAPÍTULO III DA SÉRIE DE 

CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA Art. 12 A série de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas: (...) III - ASSISTENTE 

DO SUS: a) Classe A: habilitação em ensino médio; b) Classe B: requisito 

da classe A, mais habilitação profissionalizante de nível auxiliar ou 200 

(duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ ou 

capacitação profissional; c) Classe C: requisito da classe B, mais 300 

(trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação profissional ou habilitação em ensino profissionalizante de 

nível técnico; d) Classe D: requisito da classe C, mais 400 (quatrocentas) 

horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação 

profissional ou um curso superior completo; Verifica-se que para haver a 

progressão vertical para todos os cargos da Carreira dos Profissionais do 

SUS se faz necessário o cumprimento dos requisitos descritos nos artigos 

9º, 13º e 14º da Lei Estadual 7.360/2000 e, a partir de 2005, nos artigos 

12 e 15 da Lei Complementar nº 8.269/2004. Como por exemplo, no 

período de vigência da Lei 7.360/2000 para a elevação de Classe “B” ter 

ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e 

certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata 

com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de 

Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 

(quatrocentas) horas. Cumulado a isso, a regra da progressão exige 

também o cumprimento do interstício de 05 (cinco) anos da Classe A para 

a B e, ainda, ter sido aprovado em processo contínuo e específico de 

avaliação de desempenho, que é instituído a cada 03 (três) anos, sendo 

que se o servidor apresentar titularidade acima da exigida para a classe 

imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá 

direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo 

exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua 

titulação. Alega o requerente a possibilidade de enquadramento inicial 

diretamente ao nível e classe correspondente a sua titulação acadêmica, 

com fulcro no § único do artigo 18 da Lei 441/2011, que dispõe: Art. 18 Ao 

entrar em exercício o servidor será enquadrado na Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde na Classe A, Nível 01 (um) do 

respectivo cargo. Parágrafo único. Nas situações em que o Edital do 

concurso público exigir titulação específica, em formação escolar de nível 

técnico ou pós-graduação, de acordo com o perfil profissional ou 

ocupacional, o enquadramento inicial do servidor será na classe 

correspondente à titulação exigida. Primeiramente há de se ressaltar que a 

mencionada norma foi publicada em 24/10/2011, posterior a data em que o 

requerente intenta o reconhecimento do enquadramento inicial 

(22/03/2004). Ademais, não há qualquer comprovação quanto a exigência 

de titulação mencionada na norma. Sendo assim, a parte reclamante não 

cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, pois busca não só a 

dispensa do cumprimento do interstício como também pretende saltar de 

Classes (da Classe A para a Classe C), sendo tal pretensão ausente de 

amparo legal. A propósito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL. ASSISTENTE DO SUS. LEIS ESTADUAIS N. 7.360/2000 E 

8.239/2004. REENQUADRAMENTO EM CLASSE SUPERIOR. REQUISITOS 

LEGAIS. INTERSTÍCIO DE CINCO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO 
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REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é assente no sentido de que o enquadramento pretendido pela 

servidora, com fundamento nas Leis Estaduais n. 7.360/00 e 8.269/04, 

deve observar o disposto na lei que instituiu o plano de cargos e 

determinou que a promoção horizontal deve se dar de classe para classe, 

obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais. 2. No 

caso em exame, não restou comprovado o direito líquido e certo arguido, 

pois não foi demonstrada a observância do prazo legal exigido para a 

promoção de uma classe (C) para outra (D), não havendo como ser 

deferido o reenquadramento pleiteado pela servidora, uma vez que tal 

concessão configuraria promoção vedada pela própria lei. 5. Agravo 

regimental desprovido. (STJ AgRg no RMS 30.708/MT, Rel. Ministro 

ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 

SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 28/08/2015) RECURSO 

ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 8.239/04. PROMOÇÃO 

HORIZONTAL. REENQUADRAMENTO EM CLASSE SUPERIOR, 

DISPENSADA A INTERMEDIÁRIA E O INTERSTÍCIO LEGAL. NÃO 

CABIMENTO. 1. O enquadramento pretendido por servidor, com 

fundamento nas Leis Estaduais nº 7.360/00 e 8.269/04, deve observar o 

disposto na lei que instituiu o plano de cargos e determinou que a 

promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a 

titulação exigida para a classe e os interstícios legais. 2. Recurso ordinário 

não provido. (STJ RMS 32.749/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 31/05/2011) No 

caso em exame, não restou comprovado a existência do direito pleiteado, 

a qual se funda na obrigação de não fazer, por não ter demonstrado a 

observância do interstício mínimo para a progressão de uma classe para 

outra, e por ser vedada pela própria lei a “quebra do interstício” e o “salto 

de Classes”. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na peça inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008272-98.2016.8.11.0041
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JOSEMY BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008272-98.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEMY BRITO DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por JOSEMY BRITO DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que almeja a suspensão da decisão que 

indeferiu a continuidade do processo administrativo de validação dos 

documentos e validação de pontos (processo n° 29589/2016), para sua 

contratação nos termos do edital de seleção n° 011/2015/GS/SEDUC/MT e 

anexos da IN n° 012/2015/GS/SEDUC/MT, a fim de permitir seu ingresso 

nos quadros de Professores Temporários de Educação Básica, caso seja 

aprovado após a devida validação da documentação e contagem de 

pontos, de forma cumulada ao cargo efetivo que exerce como Cabo da 

Polícia Militar PM/MT. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Registra-se que a parte reclamante 

levanta a tese de que por não haver incompatibilidade de horários e por 

foça de comando constitucional o acúmulo de cargos públicos, sendo de 

servidor da Polícia Militar com o de professor temporário de educação 

básica é permitido. Compulsando os autos e toda documentação acostada, 

constata-se que a requerente cumpre as seguintes cargas horárias nos 

dois cargos públicos que exerce: a) SERVIDOR MILITAR: 30 horas de 

trabalho semanais, na função de Cabo da Polícia Militar, contudo não 

informa seu horário de trabalho, consoante id. 1424811, pág. 01. b) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA: 30 horas de trabalho semanais, na 

função de professor de matemática e física, cujas atividades são 

cumpridas no período noturno, conforme id. 1424820. Como é sabido, a 

acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é 

vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação 

previstos no art. 37, inciso XVI, da Carta Federal, desde que exista 

compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda 

Constitucional nº 19/98) [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 

observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao 

caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98) a) a de dois cargos 

de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 

19/98) b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a 

de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas;” (destaquei) (...) XVII - a proibição de 

acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público; Especificamente em relação aos servidores militares, determina o 

§ 3º do artigo 42 da CF: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na 

hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios. (...) § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência 

da atividade militar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019) 

Verifica-se que a norma constitucional permite a cumulação de cargos de 

militar e magistério, contudo, mantém a exigência de compatibilidade de 

horários para o exercício dos cargos. Com isso, pode a Administração 

Pública aproveitar a capacidade laborativa, científica ou técnica, de 

profissionais das áreas do magistério ou da saúde, para a acumulação 

sempre atentando para a existência de compatibilidade de horários, sob 

pena de inviabilizar a exceção prevista pelo texto constitucional em seu 

art. 37, XVI. O Supremo Tribunal Federal entende válida a acumulação de 

duas funções públicas, com carga horária não superior a 60 horas 

semanais. A decisão elencada abaixo não trata de servidor militar, 

contudo, com a equiparação de direitos em sede de acumulação de 

função, e pela similaridade de jornada em plantões de profissionais da 

área de saúde, pode ser considerada ao presente caso, vejamos: 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

O acórdão TCU n. 2.133/2005 e o parecer vinculante GQ 145/98 da 

Advocacia Geral da União fixaram o limite de 60 horas semanais para que 

o servidor se submeta a dois ou mais regimes de trabalho, uma vez que 

atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Limite superado 

que causa prejuízo à saúde do servidor e põe em risco de dano 

involuntário a segurança dos pacientes. Pelo não provimento. (N. 

209/2017/PGR-EWC. RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 

34.608/DF. RECORRENTE : ARLINDO JANSEN PEREIRA. RECORRIDO : 

UNIÃO. RELATOR : MINISTRO GILMAR MENDES.) Ocorre que, não se 

visualiza a compatibilidade dos horários entre os cargos ocupados pelo 

requerente, vez que, apesar de limitar-se em 60 horas semanais 

consolidado pela jurisprudência pátria, o requerente não comprova os 

horários de efetivo exercício na função militar. Diante de tamanha carga 

horária, caberia ao requerente demonstrar a inexistência de sobreposição 

de horário nas jornadas dos dois cargos que pretende ocupar, ônus que 

lhe cabia por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há como afirmar que o 
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requerente não cumpre sua jornada de trabalho como servidor militar, 

mesmo que esporadicamente, no período noturno, a comprovar ainda mais 

a incompatibilidade de horários no caso concreto. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1034155-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSELI FLORIANO DE SOUZA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA 

DE URGENCIA - ART. 300 e SS CPC proposta por ROSELI FLORIANO DE 

SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e IBADE-INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO DEDESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, almejando a 

declaração de nulidade da avaliação psicológica que concluiu pela 

eliminação da requerente, bem como a reaplicação de novo teste 

psicológico para provimento de vagas de Enfermeira regido pelo Edital nº 

01/2016/SEJUDH/ de 25 de novembro de 2016. Citados, apenas o ESTADO 

DE MATO GROSSO apresentou contestação. Sendo assim, decreta-se a 

revelia do IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO 

DEDESENVOLVIMENTO EXECUTIVO. DECIDO. I – PRELIMINAR 

ILEGITIMIDADE ESTADO DE MATO GROSSO Rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade arguida pelo ente público. Isto porque, o fato de o Estado ter 

delegado a execução do certame a IBADE, não o exime da 

responsabilidade em relação ao concurso público, haja vista que o Instituto 

é mero executor do concurso público, não atuando em nome próprio, mas 

por delegação. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO É firme o 

entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo 

necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez 

que possuem apenas expectativa de direito à nomeação.”. (STJ, AgRg no 

REsp 1294869 / PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 

04/08/2014). II - MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. O Edital nº 01/2016/SEJUDH/25 (id. 

10612278) estabelece as normas relativas à realização do concurso 

público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos 

efetivos de Enfermeiro do Sistema Penitenciário e Profissionais de Nível 

Superior do Sistema Penitenciário. O item 14 do Edital trata das regras e 

determinações relacionadas à 4ª fase do certame, correspondente a 

prova psicológica, informando que a referida avaliação possui caráter 

exclusivamente eliminatório. 14.5. Os testes a serem aplicados têm sua 

validade regulamentar estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia, 

órgão normativo da profissão, e somente serão realizados por psicólogos 

registrados no Conselho Federal de Psicologia. 14.6. A Avaliação 

Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas 

psicológicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao 

perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, 

raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade, 

abaixo descritos: a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de 

compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as 

normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem 

aos Direitos Humanos; b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus 

procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito; c) Esteja 

consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, 

orientação e proteção dos outros cidadãos; d) Saiba trabalhar em equipe; 

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública 

para ações articuladas e trabalho integrado; f) Seja receptivo e capaz de 

utilizar novas tecnologias; g) Busque e gere continuamente novas 

informações; h) Cultive hábitos de vida sadia; i) Mantenha contato mais 

direto com a comunidade; j) Trate a todos de acordo com os preceitos 

morais e éticos. Sobre a conclusão do teste restou determinado as 

seguintes orientações: 14.7. Será considerado RECOMENDADO o 

candidato que atender a todas as características apresentadas acima. 

14.7.1. Será considerado NÃO RECOMENDADO candidato que apresentar 

características restritivas ou impeditivas e/ou não apresentar 

características de personalidade, capacidade intelectual, habilidades 

específicas, isolada ou cumulativamente, de acordo com os requisitos 

psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 

Verifica-se que o parecer conclusivo da avaliação realizada pela 

requerente optou por sua não recomendação ao exercício do cargo, nos 

termos do item 14.7.1 do Edital. A requerente alega suposta ilegalidade no 

parecer conclusivo sob a fundamentação de que seu teste não estava de 

acordo com as regras do edital, sob a justificativa de que as regras 

editalícias previam dimensões como “bom”, “adequado”, “diminuído” e 

“ausente”, contudo, a sua avaliação utilizou os termos “baixo”, “baixa 

médio”, “médio inferior”, “média superior” e “alta”. Na hipótese não se 

identifica incompatibilidade nas regras do item 14 do edital no qual há 

previsão expressa que “A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e 

na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar no candidato, 

características inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de 

concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória e 

relativas à personalidade, abaixo descritos.” Existe a previsão de 

utilização de técnicas especializadas, deixando livre o profissional atuante 

como avaliador. E, com relação à discussão dos critérios de avaliação a 

qual optou pela não recomendação do requerente, é cediço que a atuação 

do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de 

vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de 

formulação e avaliação, sob pena de imiscuir-se no mérito do ato 

administrativo. Dessa perspectiva, de plano já se impõe a improcedência 

do pedido quanto a anulação da avaliação psicológica realizada com o 

requerente, pois tratam especificamente de revisão da prova ao 

questionar o resultado realizado por profissionais especializados. Como já 

explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca dos critérios de avaliação 

da banca devem estar adstritos a supostas ilegalidades, o que não é o 

caso, sob pena de invadir o mérito administrativo e interferência no Poder, 

nestes termos: (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 

clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por 

parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, 

Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado 

no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 

405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico 

publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 4. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao 

Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, 

somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 

43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e 

AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, 

DJe 23.9.2013. (STJ, RMS 45660 / RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

26/08/2014) A requerente foi considerada não recomendada nos testes 

psicológicos MEMÓRIA TSP, Falta de Concentração e de persistência e 

Palográfico, conforme resultado definitivo colacionado ao id. 10612348, 

pág. 03, sendo assim, em cumprimento ao item 14 do Edital, legítima sua 

desclassificação no certame. Neste sentido, em sede de concurso público 

o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às regras nele 

contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, ficando 
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inviável a possibilidade de beneficiar o requerente pelo avanço à etapa de 

avaliação social ou determinar nova avaliação psicológica, pois não pode 

a administração alterar regras do Edital, ou oportunizar tratamento 

diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade. 

Assim, das provas trazidas aos autos, não se evidencia vício que legitime 

a atuação do Poder Judiciário. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1044956-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANGELICA MARCELINA MORENO 

RISCO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CRÉDITOS TRABALHISTAS” proposta por ANGELICA MARCELINA 

MORENO RISCO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando 

a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a 

administração pública para exercer a função de técnico administrativo 

educacional, reconhecimento da unicidade do vínculo no período de 

12/02/2007 a 21/12/2018 para que seja determinado o pagamento dos 

salários correspondentes ai período de interrupção dos contratos de 

trabalho, além do pagamento do 13º salário, férias acompanhada do terço 

constitucional e do FGTS sobre sua remuneração mensal correspondente 

a todo o período de exercício. Citada, a parte reclamada apresentou a 

contestação. DECIDO. Dispõe no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, 

que: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Assim, 

considerando que o vínculo comprovado perdurou entre os períodos de 

12/02/2007 a 21/12/2018 e, que a propositura da presente ação ocorreu 

em 20/12/2018, reconhece-se a prescrição da pretensão autoral do 

período anterior a 20/12/2013. O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Quanto às verbas não prescritas, cumpre 

ressaltar que os contratos temporários possuem regramento próprio por 

se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso 

para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao 

tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, 

em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

Observa-se, ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que 

“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, 

IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, a 

contratação ocorreu nos períodos de 02/07/2007 a 21/12/2012 e 

15/04/2014 a 21/12/2018, conforme documentos juntados nos id's. 

17212716, 17212718 e 17212714. Vê-se que a espécie de contratação 

não se enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, 

não estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme 

especificação legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por 

essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por 

não observância às regras que embasam esta espécie de relação. Nesse 

sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)” De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato temporário possui 
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natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao 

saldo de salário e FGTS, sendo assim, rejeita-se os demais pedidos. Por 

fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO 

MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos 

períodos de contratação temporária compreendidos de 15/04/2014 a 

21/12/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a 

citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter 

sido adimplidos, respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017576-87.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ MARIA VENTURA DE 

CAMPOS REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). LUIZ MARIA VENTURA DE CAMPOS, 

servidor público estabilizado aposentado, ajuizou a ação contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, almejando 

“que os Requeridos sejam condenados a proceder a imediata averbação 

dos períodos discriminados na CTC nº 10001030.1.00082/16-8 (expedida 

pelo INSS), e, por conseguinte, a correção de sua aposentadoria 

voluntária (inclusive cálculo de proventos), com o pagamento dos 

eventuais valores retroativos acrescidos de juros e correção monetária”. 

Requer ainda, a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização a título de danos morais. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. Consta dos autos que na data de 

19/10/1999 foi publicado ato de aposentadoria voluntária do requerente 

com proventos proporcionais a 34 anos e dois dias de contribuição. Alega 

que após um tempo, percebeu que não havia sido computado em sua 

aposentaria um período específico de contribuição relativo ao regime geral 

de previdência já averbado junto à administração pública. Sendo assim, o 

requerente intentou, na data de 29/03/2016, por intermédio do processo 

administrativo nº 148767/2016/MTPREV que se procedesse à correção 

dos períodos averbados, bem como de sua aposentadoria voluntária, 

contudo, o requerimento foi indeferido pela ocorrência da prescrição 

quinquenal. Pleiteia a imediata averbação de período supostamente não 

contemplado pela administração pública, gerando, consequentemente, 

revisão de sua aposentadoria voluntária e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de valores supostamente suprimidos, além de 

indenização extrapatrimonial. O requerido em sua contestação invoca a 

prescrição do pedido, uma vez que a averbação foi feita a mais de 05 

(cinco) anos. A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a 

exemplo do pedido formulado por servidor público de averbação de tempo 

de contribuição para efeitos de aposentadoria é de cinco anos contados 

do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação do ato 

de sua aposentadoria (19/10/1999). Aplica-se, no caso em comento, a 

prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32: Art. 1º - 

As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, o 

reconhecimento da prescrição do próprio fundo do direito de pretensão é 

inequívoco, na medida em que a ação foi ajuizada em 03/06/2017 e o ato 

que originou o direito a averbação do tempo de contribuição foi publicado 

em 19/10/1999, quando decorridos mais de 5 anos. Verifica-se que, da 

data de protocolo de requerimento administrativo junto à autarquia estadual 

(29/03/2016) o direito ora pleiteado já encontrava-se fulminado pela 

prescrição, sendo assim, não pode ser considerado como causa 

interruptiva da contagem de prazo prescricional. Apesar de o próprio 

requerente afirmar que a certidão emitida em 17/03/2016 pelo INSS (id. 

8018620) trata-se de segunda via do documento, importante registrar que 

em que pese a data de sua emissão este não é suficiente para 

desconstituir ato jurídico perfeito e já consolidado pela prescrição 

quinquenal. Assim, diante do decurso do prazo de cinco anos em relação 

ao ato de aposentadoria do requerente (19/10/1999), impõe-se o 

reconhecimento da prescrição. Posto isto, ACOLHE-SE a prescrição dos 

pedidos, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038124-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA SILVA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1038124-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DILMA SILVA DE SIQUEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. DILMA SILVA DE SIQUEIRA, servidora do Poder 

Judiciário, propôs ação indenizatória de danos materiais em face do 

Estado de Mato Grosso alegando que, aos 10/01/2017, teve deferido o 

pagamento de verbas referentes às designações exercidas no cargo de 

escrevente. Contudo, apesar de deferido, o pagamento de diferença 

salarial encontra-se suspenso aguardando disponibilidade orçamentária. A 

contestação suscita preliminarmente a ocorrência da prescrição 

quinquenal e, no mérito, postula a improcedência do pedido haja vista a 

precariedade do ato de designação, por suposta violação ao disposto no 

inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal, que determina que a 

investidura no cargo público depende de aprovação prévia em concurso 

público. Identifica-se, na espécie, a ausência de interesse de agir haja 

vista que o conjunto probatório evidencia que não há postergação 

indefinida para satisfação do crédito administrativamente reconhecido pelo 

Tribunal de Justiça, mas uma adequação, com programação de 

pagamento, conforme disponibilidade orçamentária. Em síntese, o que se 

vê dos fatos narrados é que não há recusa no pagamento. Há ordem que 

obedece as normas de ordem financeira que regem a atividade da 

administração pública. De outro lado, observa-se que a parte autora 

mantém vínculo ativo com o Poder Judiciário, de modo que não há 

desligamento por aposentadoria ou exoneração que pudesse justificar 
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autorização destacada dos demais servidores em idêntica condição. Por 

todo o exposto, declara-se, de ofício, a ausência de interesse processual, 

e julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de 

Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000761-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LEITE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000761-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILVA & LEITE LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Declaratório de Exclusão de Regime do Simples Nacional 

c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Parte proposta por SILVA 

& LEITE LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

enquadramento da requerente ao regime de tributação do Simples 

Nacional, ano exercício 2018, e condenando a Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais sugeridos em R$10.000,00 (dez mil reais). 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO Em apertada síntese, 

a parte autora sustenta estar eivado de ilegalidade o ato administrativo que 

culminou em sua exclusão do Simples Nacional, na medida em que realizou 

o pagamento dos débitos que culminaram em sua exclusão. Para o 

adequado deslinde da lide, impende ressaltar que a controvérsia a ser 

analisada se limita a apurar acerca da legalidade do ato administrativo que 

indeferiu o pedido de enquadramento no Simples Nacional. No caso 

vertente, TERMO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL-DÉBITOS Nº 

274984/1627/68/2017 relativo ao ano calendário de 2018, se deu ao 

fundamento da existência de pendências, decorrentes de debito fiscal. O 

prazo para a requerente pagar era 31/01/2018, conforme dispõe a Portaria 

219/2017: Art. 1° Os contribuintes mato-grossenses que, até o dia 31 de 

janeiro de 2018, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e 

favorecido, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e apresentarem irregularidades nos termos do artigo 

2° desta portaria, não sanadas até a referida data, terão a respectiva 

opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de 

arrecadação de tributos e contribuições - Simples Nacional. Analisando 

detidamente o esboço fático aliado à documentação carreada ao feito 

eletrônico pela requerente, não restou comprovado a ilegalidade do ato 

exarado pela autoridade fiscal em recusar a reclamante o direito de 

enquadramento junto ao SIMPLES. Ao que se verifica dos autos os débitos 

listados na notificação são das notas fiscais: NFs n° 8815827 e 8815828 

com DAR Nº 999/07.524.345-45; NF n° 8939235 com DAR Nº 

999/07.600.892-07 e NF 9275407 com DAR Nº 999/07.842.500-67. A parte 

autora colaciona os comprovantes, respectivamente, nos ids.: 20011846 - 

Pág. 9, 20011846 - Pág. 12 e 20011846 - Pág. 14. O Estado afirma que não 

houve pagamento dos valores de R$ 168,74 do DAR Nº 

999/07.524.345-45 e R$ 189,04 do DAR Nº 999/07.842.500-67. Em que 

pese a parte autora ter juntado os referidos comprovantes que indicam o 

pagamento das notas questionadas pelo Estado, os valores não são 

iguais. Chega-se à conclusão que os valores dos débitos não foram 

quitados, uma vez que não há qualquer comprovante nos autos dos 

valores R$ 168,74 e de R$ 189,04. No id. 20011846 - Pág. 9, a parte 

autora indica o pagamento da nota 8815828. Entretanto, o valor pago não 

é o mesmo da referida nota evidenciando o erro na indicação do seu 

número. Sendo assim, não há nos autos prova do pagamento do valor de 

R$ 168,74. Quanto ao débito do DAR Nº 999/07.842.500-67, o 

comprovante de id. 20011846 - Pág. 14 possui valor diferente do valor do 

tributo. Dessa forma, assiste razão ao requerido ao não considerar seu 

pagamento. Com efeito, não obstante as alegações da reclamada, a 

questão é que o ato de exclusão da empresa autora no Simples Nacional 

cumpriu a norma reguladora, que se encontrava vigente à época dos 

fatos, à qual se sujeitavam todos os contribuintes, em face do princípio da 

isonomia. Demais disso, vale anotar que em se tratando de pessoa jurídica 

o dano moral deve ser comprovado, não sendo dano moral “in re ipsa” 

(pela força dos próprios fatos), o que não restou comprovado nos autos. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide condenação 

em custas e honorários nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006859-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006859-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor público do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO) efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta no ano de 2019. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
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Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006274-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006274-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA LEME 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação proposta 

por RODRIGO DE OLIVEIRA LEME em desfavor do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, objetivando indenização por danos 

morais e materiais, em razão de leilão e reciclagem de veículo que foi 

apreendido quando estava em sua posse. Citado, o requerido apresentou 

defesa. Decido. Deixo que apreciar as preliminares suscitadas em 

contestação, por não guardarem relação com os fatos trazidos na inicial. 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Passa-se à apreciação O requerente afirma que 

adquiriu o veículo PALIO FIRE, Ano Modelo 2008/2009, Cor Preta, Placa 

NPE2640, por meio de financiamento junto ao Banco Pan. Afirma que o 

veículo foi apreendido pela Polícia Militar em 03/08/2016, em virtude de as 

placas estarem apagadas. Diante disso, afirma que quitou a multa e 

providenciou a substituição das placas para poder retirar o veículo, 

contudo, sem sucesso, pois o ente público argumentou haver restrição 

lançadas pela DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, que 

tinha como arrendatária a Sra. Gilda Cabral da Silva. Relata que ao 

procurar a referida senhora, esta providenciou a documentação para que 

pudesse ser realizado o processo de baixa do contrato de arrendamento, 

passando procuração ao autor para que pudesse proceder com os 

trâmites necessários, pois a mesma não residia mais no país. Afirma que, 

quando se dirigiu ao órgão público, foi surpreendido com a notícia de que o 

veículo estava em processo de leilão (Edital nº 01/2007 – 12/01/2017). 

Relata que informou a situação ao agente público responsável, mas que, 

por erro do sistema, não foi procedida a liberação do veículo. Relata que, 

entre idas e vindas, o veículo acabou indo para a reciclagem em 

21/08/2017. Da análise do Extrato do Veículo, extrai-se que automóvel 

PALIO FIRE, Ano Modelo 2008/2009, Cor Preta, Placa NPE2640, estava 

licenciado até 05/09/2016, sendo o Nome do Proprietário: DIBENS LEASING 

S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, com restrição à venda: arrendamento 

mercantil em favor de GILDA CABRAL DA SILVA BARBOSA, com registro 

de baixa em 29/01/2013; e Registro de Alienação Fiduciária informado por 

BANCO PANAMERICANO S.A. em 15/03/2013 para o requerente. O veículo 

foi apreendido em 28/07/2016 e, conforme Termo de Liquidação de 

Contrato de Arrendamento Mercantil (id. 23467213), apenas em 

11/01/2017 a Sra. Gilda solicitou à Arrendadora que transferisse o veículo 

para seu nome. Sendo que, a Carta para Processo de liberação Leasing 

(id. 23467198), emitida em 25/01/2017, continha os passos a serem 

seguidos para liberação do gravame junto ao DETRAN, a fim de que fosse 

procedida a sua transferência para a Sra. Gilda. A procuração da Sra. 

Gilda outorgando poderes ao requerente para que este procedesse com 

os trâmites para a transferência do veículo para o nome dela, assim como 

a autorização para transferência de propriedade de veículo assinada pelo 

autor, estão datados de 09/03/2017. Ou seja, 224 (duzentos e vinte e 

quatro) dias após a apreensão do bem. In casu, o Leilão do veículo de seu 

pelo Edital nº 01/2017, baixado em 01/02/2017, e, posteriormente 

destinado à reciclagem, em conformidade com o que autoriza o Código de 

Trânsito Brasileiro, in litteris: Art. 328. O veículo apreendido ou removido a 

qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 

sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a 

leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (Redação 

dada pela Lei nº 13.160, de 2015) (destaquei). (...) § 16. Os veículos, 

sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem 

nos depósitos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à 

reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o 

veículo. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Dessa forma, não 

se verifica qualquer conduta ilegal por parte do ente público, mas sim 

inércia do proprietário em não reclamar a propriedade dentro do prazo 

legal de 60 (sessenta) dias, que se encerrou em 26/09/2016. Nesse 

sentido: VEÍCULO APREENDIDO ENCAMINHADO PARA RECICLAGEM. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

(TJ-RS. Recurso Cível: 71009001884 RS, Relator: José Ricardo Coutinho 

Silva, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

04/11/2019). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000574-59.2019.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 869 de 900



Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000574-59.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

445928, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. O Estado concordou com a 

execução (Id. 18906043). A atualização monetária será realizada pelo 

DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

referente aos honorários periciais do processo de código n° 445928, em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013618-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA REGINA DELLA RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013618-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DELMA REGINA DELLA RIVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado por disposição legal Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA proposta por DELMA REGINA DELLA 

RIVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO na qual a parte autora, 

Profissional Técnico Nível Superior da Secretaria de Estado de Saúde – 

Profissionais do SUS, lotada no Hemocentro, pleiteia “a percepção do 

adicional de insalubridade, e ainda, declarando incidenter tantum a 

obrigação do Estado em pagar o adicional com efeitos retroativos desde 

25/03/2017.” Aponta a requerente que exerce as funções de 

fisioterapeuta da Secretaria de Estado de Saúde junto ao Hemocentro de 

Cuiabá/MT e sempre recebeu o adicional de insalubridade em grau médio, 

entretanto, no dia 17/12/2014, afastou-se de suas atividade para Licença 

de Qualificação Profissional, diante disso, em conformidade com o art. 43, 

§ 1º a lei Complementar 441/2011, o pagamento do referido adicional foi 

suspenso. Aduz que após seu retorno em 25/03/2017, a administração 

pública deixou de restabelecer o pagamento da verba indenizatória. Afirma 

que exerce atividades insalubres já que desenvolve suas atividades no 

setor de fisioterapia da unidade. Sendo assim, requer a declaração ao 

direito ao recebimento do adicional de insalubridade, bem como o 

pagamento retroativo da referida verba desde a data de 25/03/2017. 

Citado, o requerido apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Alega o 

requerente que após fim de sua licença e retorno de suas atividades não 

ocorreu o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade. A 

requerente aduz que intentou o retorno do pagamento pela via 

administrativa, cujo resultado não restou informado nos autos, uma vez 

que a requerente colaciona apenas a cópia do protocolo, deixa-se de 

demonstrar o trâmite, bem como sua decisão. Na tentativa de comprovar a 

necessidade de recebimento da verba indenizatória a requerente 

colaciona fotografias que apontam vícios n estrutura física possivelmente 

relacionada ao seu local de trabalho, tais como goteiras, infiltrações e 

paredes danificadas, sendo assim, sem razão o pedido de perícia técnica 

no local em que a requerente exerce suas atividades, conforme petitório 

colacionado no id. . Sabe-se que o adicional de insalubridade não guarda 

relação com o espaço físico onde é exercida a atividade e, sim, com a 

atividade propriamente dita. As atividades insalubres são aquelas que 

expõem os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais 

permitidos. Incumbe-lhe a prova do fato constitutivo do seu direito no 

sentido de que está exposta a contato direto de risco. Tal circunstância 

não pode ser presumida amparada tão somente na função desempenhada 

ou na lotação, como intenta a requerente, ônus que lhe cabia por se tratar 

de fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Para concluir no sentido pretendido pela requerente é 

necessário que esteja comprovado nos autos que as atividades que 

desempenha apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que 

não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou 

neutralize os supostos riscos. A análise das medidas de atenuação 

permitem realizar inclusive a gradação do adicional devido ou a exclusão, 

quando as providências eliminarem completamente a possibilidade de 

exposição a riscos. A análise é concluída gerando o Perfil Profissiográfico 

Previdenciário – PPP, documento que não consta nos autos. O mencionado 

documento é indispensável para justificar a necessidade da verba 

pretendida. Considerando a inexistência de prova documental segura a 

respeito de tal circunstância, que ateste a mencionada exposição, 

improcede a pretensão. Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002099-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002099-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

“ação declaratória c/c indenização por danos materiais” proposta por 

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento 

do adicional de periculosidade retroativo aos últimos três anos. Além 

disso, o pagamento a título de horas extras das horas de intervalo 
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intrajornada supostamente suprimidas e danos morais. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora 

relata que é servidor efetivo do Município de Cuiabá, estando lotado na 

Secretária Municipal de Educação, exercendo a função de vigilante 

noturno desde abril de 2016. Informa que a função que desempenha é 

perigosa, razão pela qual entende fazer jus ao adicional de periculosidade. 

Afirma também que não goza de intervalo intrajornada para repouso. A Lei 

Complementar 220/2010 dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da 

Secretaria Municipal de Educação: Art. 43 O sistema remuneratório dos 

Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie 

remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar. Da legislação 

supra, verifica-se que o pagamento do adicional de periculosidade está 

atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores 

públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o percentual. É que, 

embora conste previsão na legislação, trata-se de norma de eficácia 

limitada que depende de regulamentação no âmbito da administração 

pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos 

servidores estatutários. Assim, ante a ausência de regulamentação no 

âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos 

servidores públicos lotados no cargo de Vigilante noturno da Carreira dos 

profissionais da Secretaria de Educação Municipal, improcede o pedido. 

Desta feita, quanto ao pedido de pagamento a título de horas extras das 

horas de intervalo intrajornada supostamente suprimidas, há de se 

analisar as portarias que regem a carreira do autor. O trabalho do servidor 

encontra-se regido pela Portaria N° 460/GS/SME 2018: “Art. 18. Os 

Técnicos em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilante, serão 

atribuídos em escalas, sendo 03 (três) no período noturno (de segunda a 

segunda) e 01 (um) diurno (sábado, domingo, feriado e pontos 

facultativos), conforme anexo XIII.” Nota-se que a escala trazida pelo autor 

aos autos não cumpre a referida. Sendo assim, não se pode aferir com as 

provas dos autos que o servidor não goza de intervalo intrajornada. 

Quanto ao pedido de danos morais, o jurista José dos Santos Carvalho 

Filho ensina que a marca característica da responsabilidade objetiva é a 

desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de 

culpa do agente ou do serviço, e elenca os três pressupostos 

necessários à sua aplicação: 1) ocorrência do fato administrativo; 2) o 

dano 3) o nexo causal. Na espécie a parte autora não provou a ocorrência 

do dano e não demonstrou a ocorrência do abalo moral suficiente em seu 

caso concreto, razão pela qual se mostra improcedente o pedido de danos 

morais Por fim, indefere-se o pedido de produção de prova pericial, por 

ser, nesse momento, totalmente contraproducente, eis que o pagamento 

do respectivo adicional pressupõe embasamento normativo no âmbito 

estadual. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007238-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR FRANSOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007238-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WLADIMIR FRANSOSI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADEDE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES" 

proposta por Wladimir Fransosi em desfavor do Estado de Mato Grosso e 

do Mato Grosso Previdência - MTPREV objetivando a restituição da 

contribuição previdenciária sobre função comissionada , descontadas nos 

5 anos anteriores a propositura desta ação, acrescidos de juros e 

correção monetária. Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Dessa forma, 

nos pedidos a partir de 31/12/2014 a pessoa competente para integrar no 

polo passivo é a entidade autárquica – MTPREV. Por isso, DECLARA-SE A 

ILEGITIMIDADE do Estado de Mato Grosso no que versa as contribuições 

anteriores a 31/12/2014. Em síntese, diz o requerente que exerceu função 

comissionada de Janeiro de 2016 até sua aposentadoria em Maio de 2019 

e sofreu retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre função comissionada, nos períodos de 

01/2016 a 04/2019. No entanto, no id. 23799182 - Pág. 6 restou 

evidenciado que o autor recebeu, em forma de abono previdenciário, a 

devolução das contribuições do período de 08/2017 a 06/2018. Ademais, 

recebeu regularmente abono previdenciário no período de 07/2018 a 

04/2019. Assim, somente sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF no intervalo de 01/2016 a 07/2017. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, confirma-se a tutela antecipada e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o MTPREV a 

restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada , nos meses de 

01/2016 a 07/2017, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021870-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA AMALIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT11461-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021870-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CAROLINA AMALIA DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CRÉDITOS TRABALHISTAS proposta por CAROLINA AMALIA DE SOUZA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ consubstanciada em contratos com 

prazo determinado e com fundamento no excepcional interesse público 

para exercer a função de psicóloga junto a Secretaria Municipal de Saúde 

no período de 01/04/2013 até 17/02/2017, objetivando o reconhecimento 

da unicidade contratual, férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º 

salário, recolhimento de 8% do FGTS sobre a sua remuneração mensal 

durante todo o período de vigência dos contratos, multas previstas na 

CLT, aviso prévio, horas extras, totalizando o valor de R$ 28.561,03 (vinte 

e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e três centavos). Requer ainda 

que seja considerado o valor total de sua remuneração (subsídio, adicional 

de insalubridade e “prêmio saúde”) para cálculo das verbas rescisórias, 

bem como indenização a título de danos morais. Citada, a parte reclamada 

apresentou a contestação. Passa-se ao julgamento. Segundo o disposto 

no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal 

verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores 

a janeiro/2013, haja vista que a ação foi distribuída no dia 17/01/2018. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição das parcelas do período anterior 

a janeiro/2013. Superada as preliminares, passa-se à análise do mérito. É 

cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se 

constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço 

público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. § 2º 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, 

verifica-se que trata de norma específica, não se aplicando a CLT ao 

presente caso, eis que in casu a relação é jurídico administrativa[1]. No 

mais, resta observar que aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 

93/03 e a Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal 

por tempo determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração 

Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados 

mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo 

Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação 

no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso 

dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 

2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) 

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de 

natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com 

fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Em análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se 

que a contratação por prazo determinado (id. 27664275) se enquadra na 

legislação municipal, porque, a prestação de serviços temporários não 

extrapola o prazo máximo de 04 (quatro) anos estabelecido pela legislação 

vigente, o que afasta a nulidade dos contratos, por não haver 

prorrogação. É cediço que os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público. Assim, verifica-se que trata de norma especifica, não se 

aplicando a CLT ao presente caso, como pretendido pela parte reclamante, 

até porque se trata in casu de relação jurídico administrativa1, sendo, 

portanto, improcedente o pedido de multas previstas na CLT, aviso prévio, 

pagamento em dobro, horas extras, por versar sobre direito tipicamente 

celetista e o FGTS por se aplicar ao caso de nulidade contratual. NÃO É 

POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES 

DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Dessa 

forma, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na 

Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante e nas 

regras do contrato, pontuando no artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, 

o direito do contratado em receber às férias remuneradas, inclusive 1/3 e 

13º salário, além do salário. Passa-se a analisar os pedidos de férias com 

o terço constitucional e 13º salário proporcional e reflexos. Primeiramente 

há de se ressaltar que para efeitos rescisórios deve ser considerado 

como valor remuneratório apenas os valores estáveis e previamente 

estipulados no contrato jurídico- administrativo pactuado. Sendo assim, 

não se consideram as verbas variáveis tais como “prêmio saúde” e 

adicional de insalubridade para cálculo. Analisando as fichas financeiras 

elencadas nos ids 27664989, 27665094, 27665096 e 27665092 

verifica-se que durante todo o período de 04/2013 a 02/2017 foram pagos 

o total de 12 salários anuais, restando comprovado que não há 

pendências relacionadas às férias da ex-servidora. Em análise das 

demais verbas, no ano de 2013 a requerente não fez jus ao terço 

constitucional e recebeu o décimo terceiro salário no mês de dezembro. 

Da mesma forma, no ano de 2014, a requerente recebeu o 1/3 de férias no 

mês de 04/2014 e o 13º salário no mês de dezembro/2014. Nos anos de 

2015 e 2016 a requerente recebeu o 13º salário nos meses de 12/2015 e 

12/2016, contudo, faz jus ao recebimento do terço constitucional que 

deixou de ser liquidado em 2015 no valor de R$ 262,66 (duzentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e em 2016 no valor de 

293,33 (duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). No 

exercício de 2017 a requerente laborou até a data de 17/02/2017, 

portanto, faz jus ao pagamento de saldo salarial relativo à 17 dias 

trabalhados no valor de 530,96 (quinhentos e trinta reais e noventa e seis 

centavos); 13º salário proporcional 2/12 no valor de R$ 156,16 (cento e 

cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) e férias proporcionais 2/12 

no valor de R$ 156,16 (cento e cinquenta e seis reais e dezesseis 

centavos). Sendo assim, verifica-se que o valor devido a título rescisório 

corresponde ao montante de R$ 1.399,27 (mil trezentos e noventa e nove 

reais e vinte e sete centavos). Como a própria requerente confirma o 

adimplemento de verba rescisória no montante de R$ 2.342,34 (dois mil 

trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), valor além do 

valor devido, não há qualquer valor a ser liquidado à parte requerente. Em 

relação ao pedido de dano moral, a Constituição Federal prevê a 

reparação por dano moral no artigo 5º, incisos V e X, e a responsabilidade 

objetiva do Estado foi reconhecida no art. 37, §6º, ocorre que, se o pedido 

principal não está sendo acolhido, não há fato ensejador de dano moral. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 
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9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. 

Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se 

tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não 

transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em 

celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a 

atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 

5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação 

jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas 

previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a anotação na 

CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 

27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009022-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GARCIA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009022-32.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PABLO 

GARCIA DA COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA (COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA) ajuizada por PABLO GARCIA DA COSTA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação ao cargo 

de Perito Oficial Criminal da Politec - MT (polo de Confresa), do concurso 

regido pelo Edital nº 001/2013 - SAD/SESP/MT de 26 de agosto de 2013. O 

requerente alega que foi aprovado no concurso regido pelo Edital nº 

001/2013 – SAD/SESP/MT, sendo classificado na 6ª (sexta) colocação, 

para o cargo de Perito Oficial Criminal para o polo de Confresa/MT. Aduz 

que o edital previa o preenchimento imediato de 03 vagas, contudo, ante a 

vacância decorrente de exoneração do primeiro colocado, remoção da 

terceira colocada e desistência do quarto colocado, vinculada a suposta 

insuficiência de peritos no município de Confresa/MT, necessária a 

convalidação da sua expectativa de direito em direito subjetivo a imediata 

nomeação. A Liminar foi indeferida. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se a apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente foi classificado no certame fora do número 

de vagas (id. 12598080). Nessa condição o candidato integra o cadastro 

de reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a 

Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a 

possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no 

exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente à ordem 

da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre 

os classificados. Nesse contexto, o requerente possui mera expectativa 

de direito e não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados 

dentro do número de vagas do concurso, pois de acordo com o Edital nº 

001/2013 – SAD/SESP/MT foram disponibilizadas apenas 03 (três) vagas 

para o cargo de Perito Oficial Criminal para atuação no município de 

Confresa/MT. É assente nos tribunais superiores o entendimento de que a 

aprovação em concurso público em posição classificatória além do 

número de vagas ofertadas no edital não atribui ao referido candidato 

direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se 

sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

Entretanto, essa expectativa de direito é transformada em direito subjetivo 

à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a 

necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz, contratando 

de forma precária, em detrimento do candidato aprovado, o que não é o 

caso dos autos. No caso em análise, embora tenha restado comprovado 

que efetivamente ocorreu a vacância no preenchimento das vagas 

imediatas, consoante extrai-se dos id.s 12598076, 12598079 e 12598083, 

tal fato não é suficiente para converter a expectativa de direito do 

requerente em direito subjetivo à nomeação, ante o poder discricionário 

dos atos da administração pública. Nesse sentido: O candidato aprovado 

fora das vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação, 

ainda que surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, 

seja em decorrência de vacância nos quadros funcionais seja em razão 

da criação de novas vagas por lei. Isso porque, dentro do parâmetro 

fixado em repercussão geral pelo STF, os candidatos aprovados em 

concurso público, mas inseridos em cadastro de reserva, têm apenas 

expectativa de direito à nomeação. Nesses casos, compete à 

Administração, no exercício do seu poder discricionário (juízo de 

conveniência e oportunidade), definir as condições do preenchimento dos 

seus cargos vagos. Precedentes citados do STJ: AgRg no RMS 

38.892-AC, Primeira Turma, DJe 19/4/2013; e RMS 34.789-PB, Primeira 

Turma, DJe 25/10/2011. Precedente citado do STF: RE 598.099-MS, 

Plenário, DJ 10/08/2011. MS 17.886-DF, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 

11/9/2013. Assim, partindo da presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, o requerente não trouxe elementos de convicção 

suficientes a convalidar a expectativa de direito em direito subjetivo a 

nomeação. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003474-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON PINTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003474-94.2016.8.11.0041 AUTOR(A): CLAYTON PINTO DE ALMEIDA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de conhecimento na qual se objetiva a cessação dos 

descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter 

indenizatório e eventual ressarcimento dos valores cobrados 

indevidamente. Foi atribuída à causa a importância de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais). Citados, os requeridos suscitaram preliminar de inépcia da inicial em 

razão da ausência de identificação das verbas cobradas com respectivo 

valor. Impugnada a contestação, a parte autora alega preenchidas as 

condições da ação. No sistema dos juizados especiais não se admite 

liquidação de sentença. Não preenche os requisitos a petição inicial que 

tão somente faz alusão à suposta cobrança indevida sem especificar seu 

objeto e valor. É cediço que incumbe ao autor da cobrança especificar, 

com clareza e certeza, o objeto da pretensão e correspondente 

expressão econômica, a qual deve ser compatível com o valor da causa 

de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e o cumprimento da 

regra processual de competência. O pedido deve ser claro porque é este 

que limita o objeto da lide e os limites da cognição. Vê-se, pois, que não se 
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trata de hipótese de determinação de emenda posterior à contestação 

ante a incidência da preclusão, haja vista que na impugnação a parte 

autora deixou de identificar o objeto da ação e de apresentar o 

demonstrativo do valor deduzido em juízo, ou seja, teve a oportunidade de 

comprovar a inexistência do vício mas não o fez, criando impeditivo ao 

exame do mérito. A jurisprudência do STJ orienta que, mesmo na justiça 

comum, na qual não há a mesma limitação dos juizados, a admissão de 

eventual pedido de dano material genérico se submete a condições, 

vejamos: “Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata 

mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de 

complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido 

genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente 

individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer 

do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.” (REsp 

1534559 – julgamento 21/11/2016). A observação é pertinente em razão 

de que, no caso em exame, os autos vieram da vara fazendária e 

verifica-se que já padecia do vício anunciado na preliminar, haja vista que 

na esteira da orientação do STJ somente se extremamente difícil a imediata 

mensuração se admitirá o pedido genérico, o que não é o caso dos autos. 

Diante o exposto, acolhe-se a preliminar de inépcia da inicial e julga-se 

extinta a presente ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

incisos I, do Código de Processo Civil. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito. (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada nos 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003871-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SILVA DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003871-56.2016.8.11.0041 AUTOR(A): WENDER SILVA DORILEO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de conhecimento na qual se objetiva a cessação dos descontos de 

contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório e 

eventual ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. Foi atribuída 

à causa a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Citados, os 

requeridos suscitaram preliminar de inépcia da inicial em razão da 

ausência de identificação das verbas cobradas com respectivo valor. 

Impugnada a contestação, a parte autora alega preenchidas as condições 

da ação. No sistema dos juizados especiais não se admite liquidação de 

sentença. Não preenche os requisitos a petição inicial que tão somente 

faz alusão à suposta cobrança indevida sem especificar seu objeto e 

valor. É cediço que incumbe ao autor da cobrança especificar, com 

clareza e certeza, o objeto da pretensão e correspondente expressão 

econômica, a qual deve ser compatível com o valor da causa de modo a 

permitir o pleno exercício do contraditório e o cumprimento da regra 

processual de competência. O pedido deve ser claro porque é este que 

limita o objeto da lide e os limites da cognição. Vê-se, pois, que não se 

trata de hipótese de determinação de emenda posterior à contestação 

ante a incidência da preclusão, haja vista que na impugnação a parte 

autora deixou de identificar o objeto da ação e de apresentar o 

demonstrativo do valor deduzido em juízo, ou seja, teve a oportunidade de 

comprovar a inexistência do vício, mas não o fez, criando impeditivo ao 

exame do mérito. A jurisprudência do STJ orienta que, mesmo na justiça 

comum, na qual não há a mesma limitação dos juizados, a admissão de 

eventual pedido de dano material genérico se submete a condições, 

vejamos: “Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata 

mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de 

complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido 

genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente 

individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer 

do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.” (REsp 

1534559 – julgamento 21/11/2016). A observação é pertinente em razão 

de que, no caso em exame, os autos vieram da vara fazendária e 

verifica-se que já padecia do vício anunciado na preliminar, haja vista que 

na esteira da orientação do STJ somente se extremamente difícil a imediata 

mensuração se admitirá o pedido genérico, o que não é o caso dos autos. 

Diante o exposto, acolhe-se a preliminar de inépcia da inicial e julga-se 

extinta a presente ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

incisos I, do Código de Processo Civil. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito. (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada nos 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502740-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIALVA DE AQUINO POVOAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502740-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIALVA DE AQUINO 

POVOAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

total atualizado de R$ 2.803,73 (dois mil oitocentos e três reais e setenta e 

três centavos). Citado, o executado afirmou que não há controvérsia 

quanto aos cálculos (id. 22974417 - Pág. 1). Passa-se à apreciação. Ante 

o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor R$ 2.803,73 (dois mil 

oitocentos e três reais e setenta e três centavos) a ser pago pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme cálculo juntado no id. 18443330. 

Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 20%, 

pactuado entre as partes, a teor do respectivo contrato lançado no id. 

24885455. Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021390-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021390-73.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE CARLOS DE SOUZA SENA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS 

PREVIDENCIÁRIOS proposta por JOSE CARLOS DE SOUZA SENA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “seja julgada 

procedente a presente ação para declarar o direito do requerente no 

computo do tempo especial em comum referente ao período de exercício 

de atividade em ambiente insalubre para fins previdenciários conforme 

prevê o artigo 57 §5° da lei 8.213/1991 e artigo 40, §4º, III, da Constituição 

Federal de 1988”. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se 

ao julgamento. Afirma o requerente que ingressou no serviço público 

estadual como contratado pela IPEMAT em 13/10/1981, passando para o 

regime estatutário em 25/06/1990, por força da Lei 5524/1990, lotado na 

Gerência de Apoio Logístico do Mato Grosso – Hemocentro, exercendo 

cargo de técnico do SUS. Alega que durante o exercício de suas funções 

no período de 1989 e 1990 esteve exposto a fatores prejudiciais a sua 

saúde, portanto, recebia verba indenizatória relativa a Adicional de 

Insalubridade. Aduz que, considerando o recebimento do mencionado 

adicional, faz jus aos requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadoria especial. Diante da inexistência de lei 

regulamentadora da aposentadoria especial aos servidores estaduais, 

requer que sejam aplicadas as regras do Regime Geral da Previdência 

Social, nos termos do que estabelecem os artigos 40, § 4º da Constituição 

Federal e, assim, seja determinada a conversão do tempo de contribuição 

especial em comum, bem como, que seja considerado todo o tempo de 

exercício sob condições insalubres (período de 1989 a 1990), 

convertendo o tempo de contribuição especial em comum para fins 

viabilizar sua aposentadoria por tempo de contribuição. No intuito 

comprobatório, a requerente colaciona aos autos a cópia do procedimento 

administrativo nº 489923/2016, por intermédio do qual intentou a 

declaração da presente averbação na esfera administrativa. O referido 

procedimento traz cópia da Portaria nº 140/81 – IPEMAT, de 13/10/1981 

(14199013, pág. 06), a qual comprova a admissão do requerente como 

auxiliar de agente administrativo, lotado no ambulatório médico da IPEMAT 

e, ainda, fichas financeiras que demonstram o recebimento de adicional de 

insalubridade no período de 07/1989 a 12/1990 (id. 14199013, pág. 07 e 

08). Apesar da documentação elencada pelo requerente, a administração 

pública indeferiu o pedido de averbação de tempo insalubre sob a 

justificativa de ausência de comprovação de contrato de trabalho e CTPS, 

nos seguintes termos: “Em análise nos autos verificamos ausência do 

contrato de trabalho, bem como da CTPS, cópias, a fim de demonstrar seu 

vínculo celetista quando da sua admissão no serviço público estadual em 

13 de outubro de 1981.” Ocorre que, necessário evidenciar a 

impossibilidade do cumprimento dos requisitos ora elencados, tendo em 

vista que a contratação do servidor se deu por intermédio da Portaria nº 

140/81 – IPEMAT, de 13/10/1981, publicada pela Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso e devidamente inserida como 

documento comprobatório. Sendo assim, necessário o afastamento dos 

requisitos de comprovação de cópia do contrato de trabalho e assinatura 

na CTPS do requerente, de forma a possibilitar que a administração pública 

refaça a análise do pedido do requerente sem imposição dos mencionados 

requisitos. Resta, portanto, demonstrada que a comprovação da Portaria 

nº 140/81 – IPEMAT, de 13/10/1981 é suficiente para afastar a exigência 

dos mencionados requisitos. Posto isto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR que o 

ESTADO DE MATO GROSSO realize nova análise do requerimento de 

Averbação de Tempo Insalubre intentado pela parte requerente, 

desconsiderando a exigência de cópia de contrato de trabalho e 

assinatura na CTPS, restando suficiente a comprovação da contratação 

do requerente por intermédio da Portaria nº 140/81 – IPEMAT, de 

13/10/1981, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002133-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002133-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRO NICOLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Urgência proposta por 

ALESSANDRO NICOLI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 398-Z-5 do 

RICMS/MT e anulação do débito fiscal constante do Termo de Apreensão e 

Depósito n° 1116302-0. A tutela antecipada foi indeferida. Posteriormente, 

o autor realizou o pagamento integral do tributo e a tutela foi deferida. 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO A parte autora alega 

que, em 5/2/2018, emitiu nota fiscal acobertando operação de remessa 

interna de soja de uma fazenda localizada no município de Santa Carmem 

– MT para armazém da empresa Louis Dreyfus Company, na cidade de 

Sinop – MT. Entretanto, não pode descarregá-la devido ao alto índice de 

umidade dos grãos e foi orientado para prosseguir para outra unidade da 

mesma empresa na cidade de Sorriso- MT. Sustenta que, enquanto 

aguardava na BR 163 com a MT 225 (Posto Sorrisão), sofreu a ação fiscal 

contestada, a qual resultou na lavratura do TAD n.º 1133390-4 (relativo ao 

ICMS no importe de R$ 10.795,00 e multa de R$ 31.750,00) A Lei 7.098 

consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e dispõe: Art. 35-A 

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 

acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 

7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em 

situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 

documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 

inidônea. Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 

documento que: I - não seja o regularmente exigido para a respectiva 

operação ou prestação; II - não contenha as indicações necessárias à 

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do 

pagamento do imposto devido na mesma; Ocorre que o próprio requerente 

admite estar portando documento fiscal constando local de destino diverso 

do qual se dirigia. Sendo assim, o requerente se encaixava no inciso II, art. 

35 -B da Lei 7.098/98, tornando a documentação inidônea e a situação 

irregular. Quanto a multa aplicada, a Lei 7.098/98 estabelecia: Art. 45 O 

descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela 

legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (...) III - 

infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, 

quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, remessa, transporte, 

recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de 

documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor 

da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, 

remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% 

(vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo 

o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do valor da operação; O próprio requerido 

concorda que foi aplicada erroneamente a porcentagem de 50% e o que 

deveria ser aplicada é a multa na porcentagem de 30%, uma vez que o 

requerente que promoveu a entrega (24907232 - Pág. 10). Sendo assim, o 

valor da multa passa de R$ 31.750,00 para R$ 19.050,00, ou seja, 30% do 

valor total da operação (R$ 63.500,00). Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

tutela antecipada e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para reduzir a multa aplicada no TAD n.º 

1133390-4 de 50% para 30% do valor da operação, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 
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e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Expeça-se alvará de levantamento do 

valor R$ 39.032,91 (trinta e nove mil e trinta e dois reais e noventa e um 

centavos) devido ao Estado de Mato Grosso e R$12.700 (doze mil e 

setecentos reais) restitua-se a parte autora. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004579-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO(A))

Renato Rodrigues Coutinho OAB - 008.308.131-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004579-90.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: RENATO RODRIGUES 

COUTINHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

RENATO RODRIGUES COUTINHO ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial de 10 URH´s referente aos honorários de defensor dativo 

fixados no processo de código 135397, em trâmite na Primeira Vara 

Criminal de Cáceres. Além disso, 11 URH's referente aos honorários de 

defensor dativo fixados nos processos de códigos: 85466, 102830 e 

100669, almejando o recebimento da importância de R$ 9.968,12 (nove mil 

novecentos e sessenta e oito e doze centavos). Citado, o executado opôs 

embargos. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi feita atualização do 

valor da URH antes da citação. No entanto, verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor reajustado 

da unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 21 (dez) URH’s, que perfaz o montante de 

R$ 20.372,52 (vinte mil trezentos e setenta e dois e cinquenta e dois 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000550-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO JERONIMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000550-65.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE AUGUSTO JERONIMO DA 

SILVA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor total atualizado de R$ 

10.425,92 (dez mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois 

centavos). Citados, os executados não opuseram embargos, conforme 

certidão lançada no id. 26731255 - Pág. 1. Passa-se à apreciação. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito nos valores de R$ 3.582,96 (três mil 

quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), a ser pago 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e de R$ 6.842,96 (seis mil oitocentos e 

quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) devidos pelo MT PREV, 

conforme cálculo juntado no id. 29222857. Defere-se o destaque dos 

honorários advocatícios no percentual de 20%, pactuado entre as partes, 

a teor do respectivo contrato lançado no id. 22628777. Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente 

à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001585-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEGO CURSOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001585-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEGO CURSOS EIRELI - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por LEGO 

CURSOS EIRELE ME, representada por ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

compensação do valor de R$ 722,37, referente à última parcela do 

IPVA/2017 do veículo Jeep Renegade, Placas QBL 1640, RENAVAM 

01066849088, que pagou equivocadamente em dobro, abatendo-se dito 

crédito do valor do IPVA do exercício 2018 do mesmo veículo. Na análise 

da tutela de urgência, verificou-se que no dia 23/07/2018 houve a 

inserção de uma nova informação de crédito de compensação no valor de 

R$ 722,37 (setecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) no 

extrato de Lançamentos de IPVA do referido veículo, tendo sido 

determinada a intimação da parte autora para se manifestar sobre tal 

informação (id. 14334452). Citado, o requerido apresentou contestação. A 

parte autora pleiteou a extinção do feito, por perda superveniente do 

objeto da demanda, tendo em vista que a compensação efetivamente 

ocorreu. Passa-se à apreciação. Considerando que o pedido inicial foi 

atendido na esfera administrativa em momento superveniente ao 

ajuizamento do feito, conforme noticiado pela própria parte autora nos ids. 

14356042 e 24278442, desapareceu o interesse de agir manifestado na 

interposição da demanda, e, portanto, resta presente a perda 

superveniente do objeto. Ante ao exposto, ACOLHE-SE a preliminar 

suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO de perda superveniente do 

objeto da presente demanda, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002776-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCILENE BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002776-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCILENE BARBOSA DE 

FREITAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de reclamação proposta por MARCILENE BARBOSA 

DE FREITAS em desfavor do MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da 

aposentadoria especial com paridade e proventos integrais por ter 

completado 26 anos de tempo total de contribuição, todos laborados na 

carreira de investigadora da Polícia Judiciária Civil. Citado, o requerido não 

compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A requerente, servidora pública lotada na 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no cargo de Agente 

do Sistema Penitenciário (Certidão de Vida Funcional - id. 22607589), 

insurge-se contra decisão no processo administrativo n° 

601845/2018/SEGES (id. 22607584), alegando que, apesar de exercer 

atividade especial e 26 anos de efetivo exercício em cargo de natureza 

estritamente policial, teve o seu pedido de aposentaria especial indeferido. 

No âmbito do Estado de Mato Grosso a aposentadoria especial dos 

integrantes das carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário está 

disciplinada na Lei Complementar nº 401/2010, que dispõe: Art. 1º Será 

adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4º, 

inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de 

provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado 

atividade de risco. Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados 

voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de 

contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo 

exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. Parágrafo único. O 

servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória. (Acrescentado pela LC 524/14) 

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos 

cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada 

voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de 

efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. (Acrescentado 

pela LC 558/14) Observa-se que, em consulta ao site da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, a LC nº 558/14, cujo teor 

acrescentou a disposição do segundo parágrafo único ao art. 2º da LC nº 

401/2010, publicada no DOE de 29/12/14, decorre de iniciativa parlamentar 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lc-558-2014.pdf). O 

Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, das leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa 

parlamentar que, a exemplo da LC nº 558/14, tratam do regime jurídico dos 

servidores, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 

61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO 

PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 

OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, 

§ 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por 

outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do 

processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos 

Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma 

impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão 

funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a 

entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a 

nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria 

claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva 

legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se 

julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 8/4/05). Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de 

concessão de medida cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do 

Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação 

em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime 

jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica 

do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. 

Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a 

jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita 

observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via 

transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à 

propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011 Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, a normativa 

que disponha sobre regime previdenciário dos servidores públicos é de 

iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A inserção do parágrafo único 

ao art. 2º da LC nº 401/2010, por meio da LC nº 558/14, está diretamente 

relacionada ao regime jurídico dos servidores estaduais uma vez que trata 

da aposentadoria de servidor público com impacto de natureza financeira. 

No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco esclarecem que “a iniciativa privativa visa subordinar ao seu titular 

a conveniência e oportunidade da deflagração do debate legislativo em 

torno do assunto reservado”. E complementam que “(...) o controle de 

constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, 

fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma 

questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à 

constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à 

apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio Bittencourt – que se 

trate de uma controvérsia real, decorrente de uma situação jurídica 

objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à alegação dos 

litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe aplicação, a despeito 

do silêncio das partes.”. (G.n.) Desse modo, em sede do controle difuso 

de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de iniciativa 

quanto ao parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescido por 

meio da LC nº 558/14, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo. A inconstitucionalidade da norma legal 

que reduziu o tempo de contribuição de 30 para 25 anos desde que conte 
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com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de 

natureza estritamente policial, para os profissionais (policial civil, os 

servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo) do sexo 

feminino conduz à improcedência do pedido, em razão da ausência do 

requisito legal para concessão da aposentadoria especial. Diante do 

exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) 

ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 

39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, 

e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2º 

da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado por 

MARCILENE BARBOSA DE FREITAS em desfavor da MTPREV - MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, e extingue-se o 

processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021904-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA PIRES FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021904-60.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ISADORA PIRES FEITOSA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE e PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS proposta por ISADORA PIRES FEITOSA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional Função 

Dedicação Exclusiva FDE.SECRET.ESC/PEB, bem como a restituição do 

montante descontado, no período de 03/2014 a 10/2017. Além desse 

pedido a requerente pretende ainda a condenação do requerido ao 

pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário, 

referente ao acréscimo de dez horas semanais em sua carga horária. A 

liminar foi deferida, determinando que o requerido deixe de promover o 

desconto previdenciário sobre a função de dedicação exclusiva – FDE no 

subsídio da requerente. Citada, a requerida apresentou contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- 

PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). De 

plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO referente ao pedido de restituição das contribuições 

previdenciárias do período posterior a janeiro/2015. Em razão do 

reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do ente público nos 

moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

juízo até dezembro de 2014. II – MÉRITO HORA EXTRAORDINÁRIA A 

requerente informa que é servidora pública no cargo de Professora da 

Educação Básica e, por determinação do requerido exerceu carga 10 

horas semanais adicionais e, assim, pretende o recebimento de valor 

equivalente a hora extraordinária. Primeiramente há de se destacar que a 

requerente não traz qualquer comprovação quanto o efetivo cumprimento 

de horas adicionais, tampouco, cálculo do valor que entende devido, 

motivo suficiente a ensejar a improcedência do pedido. O cumprimento de 

jornada adicional não foi comprovado pela requerente, a quem incumbia o 

ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, a teor do artigo 373, I, do 

CPC. Ademais, destaca-se que o ente público autoriza o cumprimento de 

horas adicionais no intuito de cumprimento de aulas extras, com fulcro no I 

do §2º do art. 79 da LC nº 50/98, contudo, contrário do alegado, as aulas 

adicionais não são uma imposição do requerido, mas uma opção do 

servidor, que tem que acessar o sistema e requerer a majoração da 

jornada de trabalho. Sendo assim, tal fato confirma a inexistência de direito 

ao recebimento de qualquer adicional. DESCONTOS RELATIVOS À 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre FDE.SECRET.ESC/PEB no períodos de 

03/2014 a 12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Necessário, contudo, a juntada de planilha de cálculo que permita a 

identificação do débito em sede de cumprimento de sentença, excluindo o 

período alcançado pela prescrição. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional 

FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre Adicional 

FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 03/2014 a 12/2014, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para apresentar 

a planilha de cálculo, nos exatos termos da Sentença para fins de futura 

execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000671-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIRSON DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000671-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALAIRSON DE AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). 
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Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada 

por ALAIRSON DE AMORIM em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando liminarmente a abstenção de descontos na folha de 

pagamento a título de ressarcimento ao erário, e, no mérito, a anulação do 

ato administrativo que efetuou o desconto de todo o subsídio do autor na 

folha de 02/2019, para que seja determinado “o desconto por mês de até a 

décima parte do subsídio”. Tutela antecipatória deferida. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

defesa. Decido. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação e ausência de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. A parte 

requerente informa que teve sua remuneração mensal totalmente 

descontada no mês/ano 02/2019, por supostas faltas injustificadas, sendo 

que “nos referidos períodos mencionados como justificadores dos 

descontos, a parte requerente se encontrou em quase constante 

tratamento de saúde com licença médica”, aportando aos autos os Diários 

Oficiais que publicaram a concessão de licença ao autor para tratamento 

de saúde. Da análise dos documentos carreados aos autos, constato que 

as faltas injustificadas descontadas na folha de pagamento de 02/2019 se 

referem a períodos entre as licenças médicas do requerente, conforme 

discrimino abaixo: · 11 dias em 05/2017 – Licença Médica compreendia o 

período de 12/05 a 10/07/2017; · 22 dias em 09/2017 – Licença Médica 

compreendia o período de 11/07 a 08/09/2017; · 19 dias em 10/2017 e 13 

dias em 12/2017 – Licença Médica compreendia o período de 20/10 a 

18/12/2017; · 28 dias em 02/2018 – Nenhuma Licença Médica deferida 

neste período; · 21 dias em 03/2018 e 12 dias em 07/2018 – Licença 

Médica compreendia o período de 22/03 a 19/07/2018; · 16 dias em 

08/2018 – Licença Médica compreendia o período de 17/08 a 14/11/2018; · 

09 dias em 11/2018 – Licença Médica compreendia o período de 

24/11/2018 a 21/02/2019. Dessa forma, têm-se que o requerente não 

cumpriu com o seu dever de assiduidade, possuindo 151 (cento e 

cinquenta e uma) faltas injustificadas, compreendidas entre o período de 

um e outra licença médica, que foram descontadas em folha de 

pagamento. Ressalto que os registros efetuados nos assentamentos 

funcionais gozam de presunção juris tantum de legitimidade, cabendo ao 

requerente o ônus da prova para infirmá-los, o que não se verifica in 

casu, pois o autor, inclusive, confessa a percepção a maior daquilo que 

lhe seria devido pelo requerido. Assim sendo, sujeitando-se a 

Administração Pública ao princípio da legalidade, não se mostra indevido o 

desconto em folha de pagamento de valores referentes às faltas 

injustificadas do servidor. Não há como vingar qualquer argumento sobre 

a boa-fé do requerente, como sustentado na inicial, que pudesse eximi-lo 

de ressarcir o erário, pois recebeu subsídio integral indevidamente no 

período em que não estava de licença médica e que faltou sem qualquer 

justificativa. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a conduta 

infracional de inassiduidade habitual, caracterizada pelas faltas 

injustificadas no período de 60 dias interpolados em até 12 meses, 

pressupõe o animus de ausentar do servidor, aferível pela ausência de 

apresentação de justificativa para a falta ao serviço”. A Administração 

Pública está legalmente autorizada a proceder ao desconto nos 

vencimentos pelas faltas do servidor que não apresenta justificativa legal 

de suas ausências ao trabalho, como no presente caso. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. FALTAS INJUSTIFICADAS AO 

TRABALHO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. LEGALIDADE DO ATO. 

ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA. O princípio da autotutela atribui à Administração 

Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar 

aqueles inconvenientes (Súmula 346 e 473 do STF). Entretanto, tal 

prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas 

de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo 

legal, da lealdade e boa-fé. A boa-fé no recebimento de valores pagos 

indevidamente impede que a administração pública proceda ao desconto 

dos valores pretéritos conferidos ao servidor, vez que seu salário tem 

caráter alimentar. Neste caso particular, todavia, não se vislumbra a 

boa-fé do servidor, eis que o conjunto probatório não demonstra que 

durante o período em que faltou ao trabalho, o tenha feito justificadamente 

ou que não tinha conhecimento da percepção da verba remuneratória a 

maior. Precedentes. (TJ-DF. ACJ 0010239-06.2014.8.07.0001, Relator: 

LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Publicado em 09/06/2014). Inobstante 

a conclusão lançada, entendo que a cumulação de vários períodos de 

faltas injustificadas para desconto em um único momento, privando 

integralmente o trabalhador do recebimento de subsídio, que tem caráter 

alimentar, não se mostra razoável. Assim, aplico por analogia a Lei 10.820 

de 17 de dezembro de 2003[1], que dispõe sobre a autorização para 

desconto de prestações em folha de pagamento, para limitar o desconto 

das faltas injustificadas a 30% (trinta) por cento do subsídio mensal do 

servidor. Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para anular o ato administrativo que efetuou 

descontos das faltas injustificadas no subsídio do requerente na folha de 

02/2019, e determinar que o requerido proceda a restituição do montante 

abatido, a fim de que, posterior ressarcimento ao erário das faltas 

injustificadas, respeite o limite de 30% sobre o subsídio a ser percebido 

pelo servidor; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão 

autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de 

pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao 

pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e 

operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições 

financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos 

respectivos contratos. (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015) § 1o O 

desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas 

rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo 

contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento 

mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco 

por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei nº 

13.172, de 2015) I - a amortização de despesas contraídas por meio de 

cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei nº 13.172, de 2015) II - a 

utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 

(Incluído pela pela Lei nº 13.172, de 2015)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001345-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001345-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THYAGO APARECIDO 

HOUKLEF RIBEIRO REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Anulatória 

de Auto de Infração de Trânsito proposta por THYAGO APARECIDO 

HOUKLEF RIBEIRO em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a declaração de nulidade do auto de infração 

DETRAN-MTA0960351. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Decido. A preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo 

requerido não deve prosperar, uma vez que se trata, in casu, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Passa-se à apreciação. Alega a requerente que 

era o condutor do veículo HYUNDAI HB20, PLACA OBL 1173/MT, e, no dia 

03/12/2017, foi parado na blitz da “Lei Seca” e recusou-se a se submeter 

ao “Teste do Bafômetro”. Defende a inconstitucionalidade da norma 

punitiva, a ausência de observação do agente de trânsito quanto ao 

“possível” estado de embriaguez no momento da abordagem, a não 
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apresentação do certificado de calibração do etilômetro, e a inexistência 

de qualquer prova que ateste alteração psicomotora do requerente. 

Requereu a nulidade do ato e que fosse desobrigado do seu pagamento, 

afim de que possa emitir o CRLV do veículo. Da análise do auto de 

infração coligido no id. 20650638, extrai-se a informação que o condutor 

“recusa sub. teste inf. alcool”, e a tipificação no art.. 165-A, do CTB. O 

Código de Trânsito Brasileiro assim prescreve: Art. 165-A. Recusar-se a 

ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que 

permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 

forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

(Vigência) Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

(Vigência) Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir 

por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e 

retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Incluído 

pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Parágrafo único. Aplica-se em 

dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 

12 (doze) meses (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Art. 

277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou 

que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, 

exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 

científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência 

de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. A 

conduta de se recursar ao teste de etilômetro é incontroversa nos autos, 

na vigência da norma acima descrita à época do fato, e, segundo o 

Superior Tribunal de Justiça, a tipificação contida no art. 165-A do CTB, 

que remete ao art. 277 do mesmo diploma, trata infração de mera conduta, 

de forma que a penalidade aplicada ao caso ora sub judice encontra 

respaldo legal. Nesse sentido, o STJ no julgamento do Recurso Especial 

1677380RS, firmou entendimento de que, em razão da necessidade de 

punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, 

como infração de mera conduta, a recurso em se submeter ao teste de 

alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a 

sanção administrativa do art. 165 do CTB. (STJ-REsp1677380RS, 

Publicado em 16/10/2017) (STJ-AgInt no REsp 171984 RJ, Publicado em 

29/11/2018). Cito trecho do voto do Relator, Ministro HERMAN BENHAMIN, 

in litteris: “(...) A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não 

presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a 

infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica 

penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, 

caput. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos incentivos ou 

desincentivos decorrentes do seu comportamento. Se a política legislativa 

de segurança no trânsito é no sentido de prevenir os riscos da 

embriaguez ao volante mediante fiscalização que permita identificar 

condutores que estejam dirigindo sob a influência de álcool ou qualquer 

outra substância psicoativa, deve a lei prever consequências que 

persuadam o indivíduo ao comportamento desejado pela norma. Caso o 

CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista 

na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a 

fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre 

optaria pela consequência menos gravosa. (...)”. Pelo exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014538-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FARIA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014538-67.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WAGNER FARIA DO AMARAL 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança proposta por WAGNER 

FARIA DO AMARAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pretendendo o reenquadramento da Classe “B” na Classe “D”, da carreira 

de analista administrativo da área instrumental, independentemente de 

cumprimento de interstícios, bem como o pagamento dos valores 

retroativos concernentes à diferença salarial da atual classe da 

requerente para a classe “D”. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação julgamento. Na inicial, o requerente 

requereu que a progressão se desse “independentemente de cumprimento 

de interstícios no presente caso de referência letra B para a D”, com 

fulcro no art. 5º da Lei Complementar nº 10.212/2014, que foi declarada 

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 

ORDINÁRIAS ESTADUAIS 10.083/2014, 10.206/2014 E 10.212/2014. 

ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. IRRELEVÂNCIA – NORMA 

CONSTITUCIONAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. 2. 

PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO. 

IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. EXIGÊNCIA 

ATENDIDA. AÇÃO ADMITIDA. 3. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DA 

CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE E DA ÁREA MEIO DO 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROGRESSÃO 

HORIZONTAL. EMENDAS PARLAMENTARES MODIFICATIVAS DO 

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL – EXCLUSÃO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DA 

TITULAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE FUNCIONAL. AUMENTO DE 

DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL – OFENSA AO ARTIGO 

39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA CONSTITUIÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO EVIDENCIADO – AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.1. Cuidando-se de controle 

concentrado de inconstitucionalidade de lei estadual em face da 

Constituição Estadual, imitada pelo constituinte estadual, inserta no 

interesse apenas regional da demanda, p a competência para o processo 

e julgamento da ação direta respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de 

Justiça.2. Havendo a expressa impugnação de todo o complexo normativo 

derivado do vício que se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado 

efeito repristinatório, admite-se o processamento e julgamento da ação 

direta de inconstitucionalidade.3. O fato de terem sido as leis n. 

10.083/2014 e 10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe 

do Poder Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas 

exclusivamente por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do 

Estado, cujo veto às modificações foi derrubado pela Assembleia 

Legislativa; nessa senda, cabe privativamente somente àquele dispor 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer 

indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam 

gerar aumento de despesa não previsto inicialmente sob pena de vulnerar 

o art. 39, parágrafo único, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Quanto à lei n. 10.206/2014, a situação de ingerência do 

Poder Legislativo é ainda mais gritante, pois a proposta de Projeto de Lei 

respectiva foi apresentada exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, 

vulnerando de modo ainda mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto 

de iniciativa do Poder Executivo Estadual para a promoção de alteração da 

lei, e mesmo tendo sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, 

referido veto foi derrubado por decreto legislativo. Ação direta julgada 

procedente. (N.U 1002426-24.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, 

Publicado no DJE 16/07/2019) Destaco trecho do Voto condutor proferido 
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pelo Exmo. Desembargador Juvenal Pereira da Silva, quanto a normativa 

aplicável ao caso sub judice: Em relação ao texto dos arts. 4º e 5º da Lei 

n. 10.212/2014, que alterou a Lei n. 10.052/2014, registra que as 

disposições que antecipam Aa progressões horizontais de servidores da 

Área Instrumental ao eliminar o interstício temporal, também implica em 

aumento de despesa não prevista por ocasião da elaboração do Projeto 

de lei, incorrendo em vício constitucional de iniciativa, privativa do 

Governador do Estado. Pede, portanto, a declaração de 

inconstitucionalidade dos arts. 5º da Lei Estadual n. 10.083/14, alterado 

pela Lei Estadual n. 10.206/2014, e arts. 4º e 5º da Lei n. 10.212/2014, 

modulando ex nunc os efeitos, mantendo-se os valores já recebidos de 

boa-fé pelos servidores públicos afetados(destaquei). Dessa feita, em 

que pese a parte autora possuir os requisitos de escolaridade para 

progressão de classe, previstos no artigo 10, da Lei nº 10.052/2014, não 

faz jus ao direito pleiteado, vez que também é necessário o cumprimento 

do interstício mínimo de cada classe para progressão, o que não ocorreu 

no caso concreto. Com efeito, o requerente ingressou na classe “B” no dia 

12/03/2016 e o §4º, do artigo 10, da Lei nº 10.052/2014 dispõe que: §4º A 

progressão horizontal dos Profissionais da Área Meio da Administração 

Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso 

dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o 

servidor ocupa, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 

(três) anos da Classe A para a Classe B, mais 03 (três) anos da Classe B 

para a C, e 05 (cinco) anos da Classe C para a Classe D. Portanto, a parte 

autora estaria apta para progredir para a classe “C” no ano de 2019 e 

para a classe “D”apenas no ano de 2024. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016276-90.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JORGE BADIAS LEQUE REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS 

TRABALHISTAS proposta por JORGE BADIAS LEQUE em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando o recebimento de indenização relativa à 

rescisão contratual antes do prazo assinalado, bem como as seguintes 

verbas: “- ao reconhecimento na Carteira de Trabalho do período de 

vínculo empregatício, devendo a Reclamada ser compelida a registrar o 

vínculo empregatício mantido com o Reclamante no período compreendido 

entre 10/10/2014 a 15/07/2016 (considerando a projeção do aviso prévio 

indenizado); - a pagar os valores devidos a título de saldo de salário; - 

aviso prévio indenizado e seus reflexos; - décimo terceiro salário 

proporcional; - férias em dobro do período aquisitivo 2014/2015 e férias 

proporcionais do período aquisitivo 2015/2016 acrescidas do terço 

constitucional; - depósitos fundiários calculado no importe de 8% sobre 

todas as parcelas salariais pagas e a serem deferidas, acrescidos da 

multa rescisória; - liberação das guias CD/SD para habilitação ao 

recebimento do benefício do seguro desemprego sob pena de indenização 

equivalente, caso não consiga se habilitar ao recebimento do benefício por 

culpa da Demandada; - multas dos artigos 467 e 477 da CLT; - adicional de 

periculosidade durante o período em que o Autor exerceu a função de 

vigia noturno (abril de 2015 a março de 2016) no índice de 30% incidente 

sobre o salário mensal do Reclamante e reflexos nas demais verbas 

contratuais; - adicional de noturno e aplicação da hora reduzida durante o 

período em que o Autor exerceu a função de vigia noturno (abril de 2015 a 

março de 2016) e reflexos nas demais verbas contratuais; - a 

condenação da Reclamada a pagar os intervalos intrajornada suprimidos 

acrescidos dos adicionais respectivos durante o período em que o Autor 

exerceu a função de vigia noturno (abril de 2015 a março de 2016), na 

forma da lei, tudo com a devida atualização legal; - a condenação da 

Reclamada a pagar ao Reclamante os feriados trabalhados em dobro, 

acrescidos dos adicionais respectivos, na forma da lei, tudo com a devida 

atualização legal; - e ainda, tais horas por sua habitualidade devem ser 

consideradas com reflexos e integrações para o cálculo do aviso prévio, 

férias acrescidas de 1/3 constitucional, do período descrito no item I desta, 

além de 13º salários, descansos remunerados e FGTS + 40%, consoante 

os Enunciados 151, 45, 172 e 63, todos do TST, tudo atualizado na forma 

da lei; - adicional de insalubridade durante o período em que o Autor 

exerceu a função de operador de limpeza (abril, maio e junho de 2016) no 

índice de 40% incidente sobre o salário mensal do Reclamante e reflexos 

nas demais verbas contratuais; - seja a Ré condenada ao recolhimento do 

INSS de todo o período laboral;” Citado, o Requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. Aduz o requerente que foi 

contratado temporariamente pela Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos em 10/10/2014, para exercer a função de operador de limpeza, 

tendo o contato sido prorrogado por diversas vezes até ocorrer a 

rescisão em 15/06/2016, sem aviso prévio e sem justa causa. Neste 

contexto, observa-se que a parte autora juntou aos autos apenas o 

contrato de prestação de serviços por excepcional interesse público de nº 

06362/2015 (id. 7336363) e o termo aditivo nº 1/2016 a tal contrato (id. 

7336483), que comprovam que o requerente foi contratado para exercer a 

função de operador de limpeza do período de 05/02/2015 a 05/02/2016, 

tendo ocorrido uma prorrogação da data de término contratual para o dia 

05/01/2017. Aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - 

Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 

4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar 

Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, vejamos: “Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os 

órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações 

Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, 

nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I – assistência e situações de calamidade pública; II – combate a 

surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto e professor 

visitante; IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder 

Público: a) limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área 

de Saúde; d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas 

sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; (g.n.) 

(...) Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo 

ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os 

seguintes prazos máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II 

do art. 2º; II – até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III – até dois 

anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.” (g.n.) Portanto, 

constata-se que a prestação do serviço temporário no período suscitado 

pela parte autora não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos 

estabelecido pela legislação municipal vigente, por consequência, 

afasta-se a nulidade contratual pleiteada pelo Reclamante. Destaca-se que 

a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, 

firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza 

ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse 

público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua 

continuação. Ademais, é cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 
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excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público. Assim, verifica-se que trata de norma especifica, não se 

aplicando a CLT ao presente caso, como pretendido pela parte reclamante, 

até porque se trata in casu de relação jurídico administrativa[1], sendo, 

portanto, improcedente o pedido de pagamento das verbas pleiteadas que 

versam sobre direito tipicamente celetista, e, do FGTS, por se aplicar aos 

casos de nulidade contratual. Em relação as férias vincendas e 

proporcionais, ao 13º salário e ao saldo de salário, nota-se pelas fichas 

financeiras colacionadas nos ids. 9137113 e 9137120 que o reclamado 

adimpliu com o pagamento destas verbas. Quanto aos adicionais de 

insalubridade, noturno e periculosidade, incumbia à parte autora prova do 

fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/15, 

especialmente porque que tais circunstâncias não podem ser presumidas 

amparadas tão somente na função desempenhada ou na lotação, o que 

não ocorreu no caso concreto, vez que não foi colacionado aos autos 

qualquer prova que justificasse a necessidade dos adicionais pretendidos. 

Com efeito, para concluir no sentido pretendido pelo requerente seria 

necessário a comprovação nos autos que o local em que desempenha 

suas funções apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que 

não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou 

neutralize os supostos riscos. A análise das medidas de atenuação 

permitem realizar inclusive a gradação do adicional devido ou a exclusão, 

quando as providências eliminarem completamente a possibilidade de 

exposição a riscos. Considerando a inexistência de prova documental 

segura a respeito de tais circunstâncias, que ateste a mencionada 

exposição, não substituível pela prova testemunhal, improcede a 

pretensão. Do mesmo modo, o autor deixou de comprovar que trabalhou 

em feriados e teve intervalos intrajornadas suprimidos, como lhe incumbia. 

No tocante ao dano moral pleiteado, ausente qualquer conduta ilícita por 

parte do requerido, não há se falar em responsabilidade civil, não 

ocorrendo, por consequência, a respectiva obrigação de indenizar. Posto 

isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e de 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO 

(...) 2. Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 

'ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não 

transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em 

celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a 

atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 

5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação 

jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas 

previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a anotação na 

CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 

27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003709-27.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE SILVIO CARDOSO DE 

OLIVEIRA, NEIDIVAL DA SILVA COSTA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSE SILVIO CARDOSO 

DE OLIVEIRA e outro em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

almejando “a promoção dos autores a fim de que passem a integrar o 

quadro de terceiro-sargento da Polícia Militar, tendo em vista que todos 

possuem os 13 anos de serviço exigidos pela Lei 10.076/2014;” e, ainda, 

“A condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais e 

todos os demais efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, bem 

como todas as cominações legais a partir daquela data a que os autores 

fazem jus”. Por fim, os requerentes pretendem a condenação do requerido 

ao pagamento de indenização a título de danos morais. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Afirma a 

parte reclamante que foram preteridos a sua promoção ao posto de Cabo 

da PMMT e, posteriormente, ao posto de 3º sargento da PMMT, apesar de 

terem cumprido todos os requisitos necessários à promoção. O Estatuto 

dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada 

até a LC 580/16) conceitua que “Art. 80 A promoção constitui ato 

administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte 

dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação 

imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O 

ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica”. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. Após 

houve a criação da Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe 

sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da 

ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato 

Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma 

seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), vejamos: 

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem 

requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no 

posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - 

ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto 

em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Assim, em que pese à parte 

reclamante ter demonstrado o interstício mínimo de tempo, este não trouxe 

aos autos provas suficientes do cumprimento dos demais requisitos 

indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, para fazer jus ao direito 
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pretendido. Assim, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pelo 

requerido. A propósito: (...) Consoante tratar-se de direito à promoção 

para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de 

requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010. Cabe à 

Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, 

verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 

2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à 

promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015) Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se ainda, que só cabe ao 

Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao 

Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, 

selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000707-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000707-67.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON BOTELHO 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). WILSON BOTELHO ingressou com Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais com pedido de 

liminar em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, objetivando o 

restabelecimento de seu plano de saúde, bem como de sua dependente, 

uma vez que a suspensão é consequência de inadimplência da 

mensalidade de sua agregada, cujos pagamentos são realizados 

separadamente e por intermédio de boleto bancário. A Liminar foi deferida. 

Citado, o reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O 

Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Mato Grosso - 

Mato Grosso Saúde - foi criado pela Lei Complementar nº 127, de 

11/07/2003 (Alterada pelas LC 376/09, 378/09, 539/14) e se trata de uma 

autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, tendo suas 

atividades supervisionadas pela Secretaria de Estado de Administração – 

SAD, tendo a seguinte forma de contribuição mensal dos beneficiários do 

MT SAÚDE, vejamos: Art. 21 As contribuições dos segurados titulares e 

dependentes do MATO GROSSO SAÚDE serão lançadas diretamente na 

folha de pagamento do titular do plano de acordo com a faixa etária de 

cada beneficiário, com exceção dos casos em que o titular não tenha 

margem para a consignação, observando a disposição contida no Art. 23 

da Lei Complementar nº 127/2003. (Nova redação dada pela LC 539/14) 

(...) § 3º Os pagamentos das contribuições mensais, co-participações e 

demais valores dos segurados conveniados, segurados facultativos e 

agregados serão efetuados pelos beneficiários por meio de Boleto 

Bancário ou outras formas que venham a ser definidas pelo MATO 

GROSSO SAÚDE. (Acrescentado pela LC 539/14) (...) Art. 23 Até o dia 10 

(dez) do mês corrente, o segurado que não tiver contribuição consignada 

em folha de pagamento do Estado deve efetuar o recolhimento de sua 

contribuição, através da rede bancária autorizada. Art. 24 O segurado a 

que se refere o artigo anterior que deixar de recolher: I - uma contribuição 

e decorridos 30 (trinta) dias após a última data de vencimento, terá 

suspenso os benefícios; II - uma ou mais contribuições decorridos 60 

(sessenta) dias, consecutivos ou não, do primeiro vencimento em aberto, 

perde os benefícios e a condição de segurado, segurado conveniado ou 

segurado facultativo, estando no caso de reingresso, sujeito a novos 

prazos de carência. Parágrafo único. As contribuições recolhidas em 

atraso deverão ser acrescidas de juros de mora e multa ao mês ou 

fração, conforme taxa definida em regulamento, prevendo ainda uma 

sobretaxa em caso de reincidência. O Decreto nº 5.729, de 17 de maio de 

2005 (regulamenta o Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde 

dos Servidores do Estado – MATO GROSSO SAÚDE - Instituído pela Lei 

Complementar nº 127, de 11 de julho de 2003 - alterações através dos 

Decretos: nº 8446, de 21 de dezembro de 2006, após pelo de nº 1033, de 

18 de dezembro de 2007; nº 29, de 18 de janeiro de 2011; e pelo de nº 54, 

de 02 de abril de 2015), que estabeleceu que: Art. 6º A adesão ao PLANO 

MATO GROSSO SAÚDE é facultativa e será efetuada pelos Beneficiários, 

mediante o preenchimento e apresentação dos seguintes documentos: 

(...)§ 2º Os Beneficiários são responsáveis por quaisquer débitos que 

venham a surgir, em decorrência da utilização do plano, tanto pela sua 

utilização quanto pela de seus dependentes e agregados; Na espécie, o 

próprio requerente informa que houve inadimplência da mensalidade de 

sua agregada durante o período de suspensão contratual do MT SAÚDE 

com seus credenciados (09/2012 a 11/2013) Informa ainda que mesmo 

após o restabelecimento da disponibilização dos serviços aos segurados 

e recadastramento de sua agregada manteve-se a inadimplência nos 

períodos de 12/2013, 01/2014 a 04/2014, 07/2014, 10/2014 a 01/2015. 

Tais informações são confirmadas em sede de contestação. Verifica-se 

que pretende o requerente sua desvinculação quanto ao cumprimento 

financeiro em relação ao serviço de saúde disponibilizado a sua agregada. 

Não há como acolher a presente pretensão, eis que, conforme 

determinação elencada na Lei Complementar nº 127/03, os beneficiários 

são responsáveis por quaisquer débitos que venham a surgir, em 

decorrência da utilização do plano, tanto pela sua utilização quanto de 

seus dependentes e agregados. Assim, a contratação do plano resulta em 
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uma única obrigação de pagar do contratante, não importando quantos 

sejam os beneficiários/dependentes do plano. Portanto, a falta de 

pagamento, mesmo que referente apenas à parcela de dependentes, 

resulta em inadimplência contratual como um todo, abarcando o titular e o 

dependente, por se tratar de apenas um contrato. No tocante a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor ao caso, assevera-se que o Superior 

Tribunal de Justiça em recentes decisões alterou sua jurisprudência 

quanto à sujeição dessas regras aos planos de benefícios de saúde 

fechados, a seguir: RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À 

SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE 

CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO 

MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 

1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade 

de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades 

lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera 

plano de assistência à saúde com exclusividade para um público 

determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a 

modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas 

jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e 

repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que 

exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de 

consumo. 4. Recurso especial não provido. (STJ REsp 1285483/PB, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/06/2016, DJe 16/08/2016) Desta feita, a diferenciação dos planos de 

saúde fechados (autogestão) dos demais é fruto de longo e denso debate 

naquela Corte, ocasionando a modificação do entendimento até então 

utilizado consistente na incidência do CDC independente da forma de 

constituição, por existir relação de consumo. O Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão ressaltou que “a inegável diferença estrutural existente entre os 

planos de saúde oferecidos pelas entidades constituídas sob aquele 

modelo, de acesso restrito a um grupo determinado, daqueles 

comercializados por operadoras que oferecem seus produtos ao mercado 

geral e objetivam o lucro”, ensejou a necessidade de renovação da 

matéria. Frente a essa nova análise, afastou-se a aplicação do CDC aos 

planos de assistência à saúde em que não há a presença de 

comercialização no mercado e sem fins lucrativos, cujos beneficiários são 

limitados a um grupo de pessoas (plano de saúde fechado). Desse modo, 

descabida a aplicação do CDC, em face da sua inaplicabilidade nessa 

espécie de relação. Quanto aos danos morais, são requisitos da 

responsabilidade civil: fato, dano e nexo de causalidade. O fato não se 

encontra demonstrado porquanto a inadimplência do contratante pode 

ensejar a suspensão da prestação de serviço. Diante do exposto, 

REVOGA-SE a liminar e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MMª. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-76.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CORDEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002843-76.2016.8.11.0001 REQUERENTE: IRACI CORDEIRO COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 47.822,14 (quarenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e 

quatorze centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido pelo 

Requerido no id. 16580790, com a concordância da parte autora no id. 

17575226. Deixa-se de intimar as partes para atualizarem os valores, eis 

que estes serão efetuados pelo DAP. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 47.822,14 (quarenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e 

quatorze centavos), conforme cálculo juntado no id. 16580790. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016116-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016116-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIONOR CARNEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS proposta por CLAUDIONOR 

CARNEIRO DA COSTA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando o 

recebimento de indenização relativa à rescisão contratual antes do prazo 

assinalado, bem como as seguintes verbas: “- ao reconhecimento na 

Carteira de Trabalho do período de vínculo empregatício, devendo a 

Reclamada ser compelida a registrar o vínculo empregatício mantido com o 

Reclamante no período compreendido entre 08/01/2015 a 15/07/2016 

(considerando a projeção do aviso prévio indenizado); - a pagar os 

valores devidos a título de saldo de salário; - aviso prévio indenizado e 

seus reflexos; - décimo terceiro salário proporcional; - férias em dobro do 

período aquisitivo 2015/2016 e férias proporcionais do período aquisitivo 

2016/2017 acrescidas do terço constitucional; - depósitos fundiários 

calculado no importe de 8% sobre todas as parcelas salariais e a serem 

deferidas, acrescidos da multa rescisória; - multas dos artigos 467 e 477 

da CLT; - adicional de periculosidade no índice de 30% incidente sobre o 

salário mensal do Reclamante e reflexos nas demais verbas contratuais; - 

liberação das guias CD/SD para habilitação ao recebimento do benefício do 

seguro desemprego sob pena de indenização equivalente, caso não 

consiga se habilitar ao recebimento do benefício por culpa da Demandada; 

- a condenação da Reclamada a pagar ao Reclamante os intervalos 

intrajornada suprimidos acrescidos dos adicionais respectivos, na forma 

da lei, tudo com a devida atualização legal; - a condenação da Reclamada 

a pagar ao Reclamante os feriados trabalhados em dobro, acrescidos dos 

adicionais respectivos, na forma da lei, tudo com a devida atualização 

legal; - e ainda, tais horas por sua habitualidade devem ser consideradas 

com reflexos e integrações para o cálculo do aviso prévio, férias 

acrescidas de 1/3 constitucional, do período descrito no item I desta, além 

de 13º salários, descansos remunerados e FGTS + 40%, consoante os 

Enunciados 151, 45, 172 e 63, todos do TST, tudo atualizado na forma da 

lei; - seja a Reclamada condenada a pagar o adicional noturno, 

considerando a hora noturna reduzida e reflexos ao Demandante; - seja a 

Ré condenada ao recolhimento do INSS de todo o período laboral;” Citado, 

o Requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. Aduz o 

requerente que foi contratado temporariamente pela Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos em 08/01/2015, para exercer a função de vigilante, 
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tendo o contato sido prorrogado por diversas vezes até ocorrer a 

rescisão em 15/06/2016, sem aviso prévio e sem justa causa. Neste 

contexto, observa-se que para comprovar o seu vínculo com o reclamado, 

a parte autora juntou aos autos apenas os holerites de novembro e 

dezembro de 2015 e janeiro de 2016 e a folha de frequência do mês de 

janeiro de 2016, que comprovam que ele foi contratado para exercer a 

função de vigilante no dia 14/01/2015 até pelo menos o mês de janeiro de 

2016, não sendo possível constatar a data de término do contrato ou a 

ocorrência de prorrogação, ônus de prova que lhe incumbia, a teor do 

artigo 373, inciso I, do CPC/15. Pelos “dados funcionais do servidor” 

colacionado pelo requerido no id. 8130499, constata-se que, em verdade, 

o requerente foi contratado temporariamente do dia 14/01/2015 até 

14/06/2016. Aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - 

Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 

4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar 

Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, vejamos: “Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os 

órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações 

Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, 

nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I – assistência e situações de calamidade pública; II – combate a 

surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto e professor 

visitante; IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder 

Público: a) limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área 

de Saúde; d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas 

sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; (g.n.) 

(...) Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo 

ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os 

seguintes prazos máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II 

do art. 2º; II – até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III – até dois 

anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.” (g.n.) Portanto, 

constata-se que a prestação do serviço temporário no período suscitado 

pela parte autora não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos 

estabelecido pela legislação municipal vigente, por consequência, 

afasta-se a nulidade contratual pleiteada pelo Reclamante. Destaca-se que 

a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, 

firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza 

ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse 

público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua 

continuação. Ademais, é cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público. Assim, verifica-se que trata de norma especifica, não se 

aplicando a CLT ao presente caso, como pretendido pela parte reclamante, 

até porque se trata in casu de relação jurídico administrativa[1], sendo, 

portanto, improcedente o pedido de pagamento das verbas pleiteadas que 

versam sobre direito tipicamente celetista, e, do FGTS, por se aplicar aos 

casos de nulidade contratual. Em relação as férias vencidas e 

proporcionais, ao 13º salário, ao recolhimento do INSS e ao saldo de 

salário, nota-se pelas fichas financeiras colacionadas nos ids. 8130497 e 

8130487 que o reclamado adimpliu com o pagamento destas verbas. 

Quanto ao adicional de periculosidade, também incumbia à parte autora 

prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do 

CPC/15, especialmente porque que tal circunstância não pode ser 

presumida amparada tão somente na função desempenhada ou na 

lotação, o que não ocorreu no caso concreto, vez que não foi colacionado 

aos autos qualquer prova que justificasse a necessidade do adicional 

pretendido. Com efeito, para concluir no sentido pretendido pelo 

requerente seria necessário a comprovação nos autos que o local em que 

desempenha suas funções apresenta agentes periculosos e, ainda, que 

não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou 

neutralize os supostos riscos. A análise das medidas de atenuação 

permitem realizar inclusive a gradação do adicional devido ou a exclusão, 

quando as providências eliminarem completamente a possibilidade de 

exposição a riscos. Considerando a inexistência de prova documental 

segura a respeito de tal circunstância que ateste a mencionada 

exposição, não substituível pela prova testemunhal, improcede a 

pretensão. Do mesmo modo, o autor deixou de comprovar que trabalhou 

em feriados e teve intervalos intrajornadas suprimidos, como lhe incumbia. 

Por outro lado, ressalta-se que nenhuma das partes juntou o contrato de 

trabalho para demonstrar o regime e horário de trabalho estabelecido, 

contudo o reclamante logrou êxito em comprovar que no mês de janeiro de 

2016, trabalhou das 18:00 às 06:00 horas, em regime 12x36 horas (id. 

7319850), não tendo recebido qualquer quantia a título de adicional 

noturno, conforme verifica-se da ficha financeira de id. 8130487. Desse 

modo, faz jus a verba correspondente ao adicional noturno referente ao 

mês de janeiro de 2016. Quanto ao pedido de danos morais, o jurista José 

dos Santos Carvalho Filho[2] ensina que a marca característica da 

responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta 

municipal provar a existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca 

os três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) ocorrência do fato 

administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. Na espécie, a parte autora não 

provou a ocorrência do dano, sem demonstrar a ocorrência do abalo moral 

suficiente em seu caso concreto, razão pela qual mostra-se improcedente 

o pedido de danos morais. Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar à parte autora o adicional noturno referente 

ao mês de janeiro de 2016, a ser acrescido juros moratórios calculado 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da 

data que deveria ter sido adimplido; e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Lei 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Precedente: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O fato de o contrato 

de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de 

sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma automaticamente o seu 

caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua 

sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, 

estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).

(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a 

multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da 

CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente 

celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) [2] Manual de Direito 

Administrativo – 23ª edição – Lumen Juris Editora. Pag. 605.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012817-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BERTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012817-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO BERTELLI 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” 

proposta por THIAGO BERTELLI em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição do montante descontado no período 

de 11/2018 a 08/2019, perfazendo o total de R$ 524,05 (quinhentos e vinte 
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e quatro reais e cinco centavos). Citado, o requerido deixou de 

comparecer à Audiência de Conciliação, contudo, apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia, bem como a 

multa requerida. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 11/2018 a 

08/2019 e adicional noturno no período de 02/2019 a 08/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se 

do demonstrativo de cálculo constante na inicial a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade nos 

meses 11/2018 a 08/2019 e sobre adicional noturno no período de 02/2019 

a 08/2019 e demais descontos mediante comprovação, importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011385-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011385-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição, em dobro, do montante descontado 

no período de 01/2015 a 09/2019, perfazendo o total de R$ 5.178,44 

(cinco mil cento e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Inicialmente, em que pese este 

juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem o 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da 

qual se extrai a discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa 

hipótese, passa-se ao julgamento. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 

01/2015 a 09/2019 (com exceção dos meses de 06/2015 e 02/2017) e 

adicional noturno no período de 01/2015 a 08/2019 (com exceção dos 

meses de 06/2015, 02/2017, 09/2017 a 02/2018 e 03/2019). Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do 

demonstrativo de cálculo constante na inicial a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 
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Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição em dobro, eis 

que não se aplica a Fazenda Pública das disposições do CDC. Quanto a 

alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade nos meses 01/2015 a 09/2019 (com exceção 

dos meses de 06/2015 e 02/2017) e sobre adicional noturno no período de 

01/2015 a 08/2019 (com exceção dos meses de 06/2015, 02/2017, 

09/2017 a 02/2018 e 03/2019) e demais descontos mediante 

comprovação, importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012468-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012468-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILZA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

NILZA MARIA DA SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição, em dobro, do montante descontado no período de 

01/2015 a 09/2019, perfazendo o total de R$ 8.107,64 (oito mil cento e 

sete reais e sessenta e quatro centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 

09/2019 (com exceção do mês de 06/2016) e adicional noturno no período 

de 01/2015 a 08/2019 (com exceção dos meses de 09/2015, 05/2016 a 

06/2016, 08/2016 a 05/2017, 07/2017, 11/2017 a 12/2017 e 10/2018). 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que 

extrai-se do demonstrativo de cálculo constante na inicial a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição em dobro, eis 

que não se aplica a Fazenda Pública das disposições do CDC. Quanto a 

alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade nos meses 01/2015 a 09/2019 (com exceção do 

mês de 06/2016) e sobre adicional noturno no período de 01/2015 a 

08/2019 (com exceção dos meses de 09/2015, 05/2016 a 06/2016, 

08/2016 a 05/2017, 07/2017, 11/2017 a 12/2017 e 10/2018) e demais 

descontos mediante comprovação, importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 
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Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após transito em julgado, retornem os autos conclusos para 

apreciação da petição elencada no id. 27280866. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001700-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DILKIN SCHARDONG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001700-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ZILDA DILKIN SCHARDONG 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por ZILDA DILKIN SCHARDONG em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, adicional de insalubridade e regime 

plantão, bem como a restituição do montante descontado no período de 

02/2014 a 05/2019, perfazendo o total de R$ 15.444,28 (quinze mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Citados, 

os requeridos deixaram de comparecer à Audiência de Conciliação, bem 

como de apresentar contestação. Considerando a indisponibilidade do 

interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia, bem como a multa requerida. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Como se sabe, 

a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição 

sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas 

sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura 

da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 

85 do STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência 

da prescrição em relação às parcelas de fevereiro de 2014 a junho de 

2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 01/07/2019. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao período 

anterior a 07/2014. II – MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 07/2014 a 

12/2014 e 01/2015 a 05/2019 (com exceção do mês de 06/2017) e 

adicional Regime Plantão no período de 07/2014 a 12/2014, 01/2015 a 

05/2015, 07/2015 a 03/2016, 06/2016 a 03/2017, 05/2017 a 06/2018, 

12/2018 a 01/2019, 03/2019 a 04/2019. Em relação aos descontos 

relativos ao adicional noturno, verifica-se que, na verdade, referem-se ao 

período de 10/2013 a 12/2013 e 05/2014, portanto, período alcançado pela 

prescrição quinquenal. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo 

de id. 21269729, 21269731 e 21269736 a existência de impropriedade em 

relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Verifica-se ainda que o referido cálculo inclui os descontos 

realizados em período atingido pela prescrição quinquenal, qual seja 

10/2013 e 06/2014. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual 

nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, 

adicional regime plantão e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade no período de 07/2014 a 12/2014 e regime 

plantão no período de 07/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes sobre adicional de insalubridade no período de 

01/2015 a 05/2019 (com exceção do mês de 06/2017) e adicional regime 

plantão no período de 01/2015 a 05/2015, 07/2015 a 03/2016, 06/2016 a 

03/2017, 05/2017 a 06/2018, 12/2018 a 01/2019, 03/2019 a 04/2019 e 

demais descontos mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011940-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSO GADELHA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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1011940-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DENILSO GADELHA NEVES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

DENILSO GADELHA NEVES em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e função de confiança, 

bem como a restituição, em dobro, do montante descontado no período de 

01/2015 a 09/2019, perfazendo o total de R$ 9.260,32 (nove mil duzentos 

e sessenta reais e trinta e dois centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de noturno no período de 01/2015 a 

03/2015, 08/2015 a 02/2016, 07/2016 a 08/2016, 10/2016 a 11/2016, 

01/2017 a 11/2017, 01/2018 a 11/2018, 01/2019 a 08/2019 e, sobre 

função de confiança no período de 05/2018 a 09/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do 

demonstrativo de cálculo constante no id. 24853745 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição em dobro, eis 

que não se aplica a Fazenda Pública das disposições do CDC. Quanto a 

alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional função de 

confiança (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

nos meses 01/2015 a 03/2015, 08/2015 a 02/2016, 07/2016 a 08/2016, 

10/2016 a 11/2016, 01/2017 a 11/2017, 01/2018 a 11/2018, 01/2019 a 

08/2019 e sobre função confiança no período de 05/2018 a 09/2019 e 

demais descontos mediante comprovação, importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015270-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SALES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015270-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX SANDRO SALES DA 

COSTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

EVIDÊNCIA” proposta por ALEX SANDRO SALES DA COSTA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre cargo comissão, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 09/2015 a 09/2019, perfazendo o total de R$ 

9.887,50 (nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, considerando o período 

ora discutido (09/2015 a 09/2019), reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade 

passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da 

demanda. II- MÉRITO Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre cargo comissão no período de 09/2015 a 09/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 25720720, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 
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considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre cargo comissão (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre cargo comissão nos meses de 09/2015 a 09/2019, e 

demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013331-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MORO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013331-85.2019.8.11.0001 INTERESSADO: VALTER MORO REQUERIDO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR 

OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS proposta por VALTER MORO 

em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional FDE.SECRET.ESC/PEB e adicional noturno, bem como a 

restituição do montante descontado, no período de 03/2016 a 06/2018. 

Citada, a requerida apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

cont r ibu ição  prev idenc iá r ia  apenas  sobre  o  ad ic iona l 

FDE.SECRET.ESC/PEB no períodos de 01/2016 a 06/2017, 09/2017 a 

12/2017 e 03/2018 a 06/2018. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo 

de id. 25322183 a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional 

FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre Adicional 

FDE.SECRET.ESC/PEB nos períodos de 01/2016 a 06/2017, 09/2017 a 

12/2017 e 03/2018 a 06/2018, e demais descontos, mediante 

comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte reclamante para apresentar a planilha de 

cálculo, nos exatos termos da Sentença para fins de futura execução. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012710-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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AMARILDO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012710-54.2020.8.11.0001 AUTOR: AMARILDO FERNANDES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força 

do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se 

se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005267-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUZA FERREIRA JACINTO BRAGA OAB - 688.832.181-91 

(REPRESENTANTE)

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO CELESTINO CORREA DE MORAES (INTERESSADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005267-52.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: ELEUZA FERREIRA 

JACINTO BRAGA INTERESSADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO, EDESIO CELESTINO CORREA 

DE MORAES Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de reclamação proposta em desfavor do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e Edesio 

Celestino Correa de Moraes. O pedido foi formulado nos seguintes termos: 

“a) DEFERIR A TUTELA DE EVIDENCIA, para determinar a busca e 

apreensão do veículo marca JYU 7415 VW Fusca cor bege com renavan 

110153634 chassi BJ127330, registrado perante o DETRAN-MT, adquirido 

em 20/07/2001, bem como seja oficiado o DETRAN para o bloqueio de 

circulação do mesmo pelo sistema; b) Seja intimado o réu possuidor do 

veículo, para proceder à OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transferência do 

Veículo sob pena de APREENSÃO bem e para tomar conhecimento da 

presente demanda e querendo contestar a ação sob pena de revelia; c) 

Seja intimado o réu DETRAN, para tomar conhecimento da presente 

demanda e querendo contestar a ação sob pena de revelia; d) Seja 

julgado procedente o pedido para CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA, 

condenar o possuidor ao pagamento dos impostos, taxas de 

transferência, multas de trânsito e licenciamentos atrasados ate a 

presente data assim como determinar a imediata transferência para o 

nome da Requerido; Narra a parte autora que vendeu o veículo ao 

segundo requerido o qual não procedeu a transferência, o que está 

impondo débito nos seu nome. Verifica-se do relato que o compromisso foi 

firmado entre duas pessoas naturais e segundo o autor o contrato restou 

inadimplido, pois o comprador não realizou a transferência conforme 

haviam acordado. Veja-se que não há na inicial indicação de qual é 

pretensão resistida pelo DETRAN/MT, o qual certamente está apto a 

realizar a transferência desde que cumprida a legislação pertinente 

(pagamento de taxas, tributos, vistorias, etc). Extrai-se do quadro que a 

pretensão principal é a transferência do veículo, equitação dos débitos 

pelo comprador inadimplente, não há indicação de qual a razão da 

responsabilidade civil da autarquia, enfim não há registro de nada que 

possa identificar liame entre o DETRAN e o autor. Aparentemente, 

tentando impor ao DETRAN uma obrigação que é do réu Edésio intenciona 

na verdade o autor ordem do juízo para desvencilhar o referido requerido 

de cumprir o que determina a norma para regularizar administrativamente o 

registro do veículo, o qual, como bem destacado na inicial, foi objeto de 

negócio jurídico entre as partes. Desse modo a ação de obrigação de 

fazer “a transferência” deve ser proposta contra o particular, no juízo 

próprio, para que efetivamente dê cumprimento ao que o requerente alega 

ter sido acordado entre o vendedor e comprador. O que se apresenta no 

caso dos autos é mero descumprimento contratual entre as partes 

alienantes e adquirentes. O contrato de compra e venda firmado entre a 

parte autora e o adquirente (bem identificado nos autos) foi descumprido, 

de modo que a parte requerente deve adotar as medidas cabíveis contra a 

parte supostamente inadimplente na relação contratual, notadamente 

porque a autarquia de trânsito é pessoa jurídica de direito público estranha 

ao negócio entre os particulares. Nesse contexto, eventual 

responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre 

particulares deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da 

Fazenda Pública e suas autarquias. Ante o exposto, reconhece-se, de 

ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, pelas razões alhures 

expostas, bem como a ausência de interesse processual nas modalidades 

necessidade e adequação e, por consequência, indefere-se a petição 

inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, I e VI do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e 

honorários. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014274-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI DE MELLO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Veículos do DETRAN/MT (REU)

VIP GESTAO E LOGISTICA S.A (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014274-68.2020.8.11.0001 AUTOR: LORECI DE MELLO SILVA REU: VIP 

GESTAO E LOGISTICA S.A, COORDENADOR DE VEÍCULOS DO 

DETRAN/MT Vistos, etc. Trata-se de reclamação que a parte autora 

promove em face do DETRAN/MT e Vip Leilões Gestão e Logística S/A 

requerendo reparação de dano material e moral decorrente de estar 

impedida de retomar veiculo que integrou leilão de bens móveis promovido 

pela segunda requerida . Diz que teve uma motocicleta roubada e 

posteriormente recuperada pela autoridade policial. Ao retirar as taxas de 

IPVA e SEGURO OBRIGATÓRIO Junto ao Detran-MT, foi “surpreendida 

com a INFORMAÇÃO DE QUE A SUA MOTO ESTAVA REGISTRADA JUNTO 

AO DETRAN-MT EM NOME DO SR. FABIO SOUZA MEDEIROS, e buscando 

novas informações tomou ciência de que O SR. FABIO SOUZA MEDEIROS 

ADQUIRIU A MOTO NO LEILÃO DA VIP LEILÕES.” Diz a parte autora que o 

leilão se realizou por determinação da SECRETARIA DE MOBILIDADE 

URBANA DE VARZEA GRANDE-MT, a qual, por meio da VIP LEILÕES 

operacionalizou a venda pública por meio do Edital nº 02.2019. Pelo relato 

é evidente que o leilão se deu em razão de processo deflagrado pelo 

Município de Várzea Grande, haja vista que o edital do leilão foi lançado 

por iniciativa daquele ente público. É flagrante, portanto, a ilegitimidade 

passiva do Departamento de Transito do Estado de Mato Grosso. No mais 
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não há evidencia alguma que seja referida autarquia responsável por 

suposta clonagem ou pela edição de ato que resultou de registro do 

veículo em nome de terceiro. Desse modo declara-se a ilegitimidade 

passiva do DETRAN/MT e determina-se a sua exclusão da lide. Não é 

hipótese de determinar a intimação para inclusão do litisconsorte 

necessário Município de Várzea Grande haja avista que este juízo não 

detém competência territorial sobre aquela comarca, devendo, portanto 

após a correção do polo passivo a ação ser distribuída no foro adequado. 

A teor do disposto no art. 53, III, a, do CPC/2015, a ação deve ser proposta 

no foro onde está a sede da pessoa jurídica. Ante o exposto, de oficio, 

declara-se a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e julga-se extinto o 

processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485,VI, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 e 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001619-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZIZA CURY KOMOCHENA OAB - 021.121.411-63 (REPRESENTANTE)

HIGINO SOUZA DE PINHO OAB - MT23470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001619-64.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: ZIZA CURY KOMOCHENA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos, etc. Relatório dispensado por força do 

disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006231-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DE BOMBEIROS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (CPP) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006231-45.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CPP), 

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Autos vindos da vara fazendária. Trata-se 

de reclamação proposta em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

PROMOÇÃO DE PRAÇAS DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CPP), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO A ilegitimidade passiva das pessoas naturais 

decorre do disposto no art. 37,§ 6º, da Constituição Federal. Ante o 

exposto, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, por 

consequência, indefere-se a petição inicial, julgando extinto o processo 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas e honorários. Publique-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006874-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006874-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADEDE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por JOAO PAULO DE 

OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno bem como a restituição 

dos valores descontados nos últimos cinco anos. Além disso, requer que 

o réu se se abstenha de descontar a Contribuição Previdenciária sobre o 

adicional noturno. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO. I – ILEGITIMIDADE DO ESTADO A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). II - PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no 

artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal 

verifica-se a ocorrência da prescrição, eis que a ação foi distribuída no 

dia 09/09/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão 

autoral em relação às parcelas de 02/2014 a 09/2014. III - MÉRITO Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, nos períodos de 10/2014; 03/2015 a 11/2015; 

01/2016 a 11/2016; 01/2017 a 11/2017; 01/2018 a 11/2018 e 02/2019 a 

03/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, 

o índice utilizado está incorreto, haja vista que, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 
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Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

ao autor o valor descontado no mês 10/2014 acrescido de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado 3) condenar o MTPREV a restituir ao 

autor os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, nos períodos de 10/2014; 03/2015 a 11/2015; 01/2016 a 

11/2016; 01/2017 a 11/2017; 01/2018 a 11/2018 e 02/2019 a 03/2019, 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006240-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA CATARINA OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006240-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAISA CATARINA OLIVEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” 

proposta por Raissa Catarina Oliveira Siqueira em desfavor do Estado de 

Mato Grosso objetivando a restituição da contribuição previdenciária sobre 

a função comissionada, descontadas nos 5 anos anteriores a propositura 

desta ação, acrescidos de juros e correção monetária. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. I – ILEGITIMIDADE DO ESTADO A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Dessa forma, 

nos pedidos a partir de 31/12/2014 a pessoa competente para integrar no 

polo passivo é a entidade autárquica – MTPREV. Por isso, DECLARA-SE A 

ILEGITIMIDADE do Estado de Mato Grosso no que versa as contribuições 

anteriores a 31/12/2014. Passa-se a avaliar o desconto de contribuição 

previdenciárias nas verbas de função comissionada no período de 

01/2013 a 12/2014. II - PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no artigo 1º do 

Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição, eis que a ação foi distribuída no dia 05/09/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral em relação 

às parcelas de 01/2013 a 09/2014. Como a própria autora afirmou que não 

exerceu função comissionada no período de 10/2014 a 12/2014, não há 

que se falar em devolução nesse período (id. 23461584 - Pág. 9). Ante o 

exposto, DECLARA-SE A PRESCRIÇÃO da pretensão de restituição das 

parcelas descontadas no período de 01/2013 a 09/2014 e EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001772-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001772-68.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011797-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINETE FONSECA DA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011797-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OLINETE FONSECA DA SILVA 

DE JESUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta 

sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 
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decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000385-47.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ERNO DRESCH REQUERIDO: 

INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

Vistos, etc. O INCRA possui personalidade jurídica de autarquia federal de 

modo que não possível a tramitação do pedido neste juízo privativo da 

Fazenda Pública Estadual e Municipal. Ante o exposto, declara-se a 

incompetência em razão da pessoa e julga-se extinto o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 485,IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 e 27, da Lei nº 

12.153/2009). Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038264-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUPIRA RANHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1038264-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JUPIRA RANHE REQUERIDO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. PAMELA RANHE SIQUEIRA, menor 

representada por sua genitora, JUPIRA RANHE ajuizou a ação contra o 

MTPREV, almejando o reconhecimento de dependência econômica para 

fins de recebimento de pensão por morte do avô servidor Adelmo Ranhe 

Primo, a qual detinha a guarda homologada judicialmente do processo 

Código 37089, em trâmite na Comarca de Juína – MT. Citado, a parte 

reclamada apresentou defesa. Foi indeferido o pedido de tutela 

antecipada. Passa-se ao julgamento. A Lei Complementar nº 04/1990, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta 

das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 

15/10/90, e consolidada até a LC 568/15) preleciona sobre a pensão: Art. 

245. São beneficiários das pensões: I – vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa 

desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de 

pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira designado(a) que 

comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial 

própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14) 

(Redação original - c) O companheiro ou companheira designado que 

comprove união estável com entidade familiar;) d) a mãe e o pai que 

comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação 

judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14) 

(Redação original - d) A mãe e o pai que comprovam dependência 

econômica do servidor;) e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03) II – 

temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04) b) 

(revogado) (Revogado pela LC 197/04) Redação original. b) O menor sob 

guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade; (revogado) c) o irmão 

órfão de pai e sem padrasto, até 18 (dezoito) anos e o irmão inválido, 

enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do 

servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova 

redação dada pela LC 524/14) (Redação original - c) O irmão órfão de pai 

e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a 

invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;) d) 

(revogado) (Revogado pela LC 124/03) É cediço que, em se tratando de 

pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da legislação que 

vigorava a época do óbito do servidor, inclusive, referido entendimento já 

restou sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a 

Súmula nº 340 :"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por 

morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." A propósito: (...) 2. 

A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao 

tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. 

Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data 

do óbito do segurado".(...) 4. Não há falar em restabelecimento da pensão 

por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da 

taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder 

Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. 

Precedentes. (...)(STJ RECURSO REPETITIVO REsp 1369832/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/06/2013, DJe 07/08/2013) Extrai-se dos autos que a ex-servidora 

faleceu em 27/07/2017 (id. 16294612) e a parte reclamante protocolou 

administrativamente seu pedido de pensão de nº 450390/2017/MTPREV, o 

qual foi negado através do Parecer nº 2816/DIPREV/COBE/GECON/2019 – 

Id. 16294626. No caso, verifica-se que a Lei Complementar nº 04/1990, em 

28/04/2019 – data do óbito, não previa a concessão de benefício de 

pensão a neta sob guarda judicial do avô/servidor público. É sabido que a 

competência da Justiça da Infância e da Juventude será fixada quando os 

direitos fundamentais da criança e do adolescente estiverem sendo 

ameaçados ou violados, isto é, quando evidenciada, qualquer situação de 

risco, conforme disposto no artigo 98 da lei nº8.069/90 c/c art.148, § 

único, alíneas “a” e “b”, porém não se verifica nos autos qualquer situação 

de risco, uma vez que a menor é cuidada por sua mãe, que a representa 

na presente ação. Sendo assim, a guarda compartilhada obsta a 

presunção de dependência absoluta total, visto que auxílios da avó 

destinados a implementar melhorias na sua condição social não se 

confunde com subsistência e/ou dependência (Precedente: STJ - AREsp 

2017/0148996-2, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

19/3/2018). Assim, não é crível conceder benefícios não previstos em lei 

há época do óbito, diante da taxatividade da lei, porquanto não é dado ao 

Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder 

Legislativo. Portanto, a parte reclamante não cumpriu com seu ônus de 

prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe no artigo 373, I, do 

CPC/2015, uma vez que tendo pais vivos e capazes, cabem a esses a 

obrigação de manutenção do filho e não dos avós, não sendo possível 

incluí-los como dependentes dos avós falecidos para fins previdenciários, 

após a vigência da LC 197/04, sob pena de desvirtuar o sistema. Neste 

sentido, segue jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. (...) 1. Hipótese em que a Corte a quo 

entendeu que "a contribuição espontânea da avó para o sustento da neta 

não tem o condão de ilidir a responsabilidade dos pais tampouco de 

obrigar a Administração a manter a subsistência da autora, arcando com 

ônus que, a rigor, deveria recair sobre seus genitores. A despeito das 

declarações e documentos que denotam que o de cujus contribuía para o 

sustento da autora, certo é que a obrigação de sustentá-la deve recair 

sobre seus genitores que, repise-se, possuem plenas condições de 

assumir esse encargo. Assim, não se pode dizer que a autora, 

efetivamente, dependia economicamente da avó". (...) (STJ AgRg no 

AREsp 820.984/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
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julgado em 08/03/2016, DJe 20/05/2016) negritei APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – CADASTRO DE DEPENDENTES MENORES SOB GUARDA 

JUDICIAL DO SEGURADO – AVÔ PATERNO - APLICAÇÃO DO ART. 245, II, 

“b”, DA LC N° 04/90 – REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 197/04 – 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, 

DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – RECURSO PROVIDO – 

REEXAME PREJUDICADO. Não faz jus o cadastro de menor como 

dependente de servidor público estadual para fins de recebimento de 

pensão por morte, nos termos do art. 245, II, “b”, da LC n° 04/90, em razão 

da revogação da alínea “b” do referido artigo pela Lei Complementar nº 

197/04. (...) (TJMT Apelação / Remessa Necessária 110253/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial. E por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Consoante o disposto no art. 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014858-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANA WEBER BOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014858-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IOHANA WEBER BOTH 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por IOHANA WEBER BOTH em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição do montante descontado, no período de 02/2014 a 

07/2019. Citada, a requerida apresentou contestação. DECIDO. Processo 

apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). De plano, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias do 

período posterior a janeiro/2015. Em razão do reconhecimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva do ente público nos moldes acima 

exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em juízo até 

dezembro de 2014. II – MÉRITO Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos exercícios de 

10/2014 e 12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo constante 

na inicial a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação de 

que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre Adicional Noturno nos meses de 10/2014 e 12/2014, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001991-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOHAN CAMOES DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001991-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IOHAN CAMOES DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por IOHAN 

CAMÕES DE ALBUQUERQUE em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e subsídio comissão, 

bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, 
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no importe atualizado de R$ 7.307,10 (sete mil trezentos e sete reais e dez 

centavos). A liminar foi deferida determinando a suspensão dos 

descontos referentes à contribuição previdenciária sobre as verbas 

adicional noturno e subsídio comissão. Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de 

contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e subsídio comissão da seguinte 

forma: - adicional noturno: 01/2018 a 07/2019 (com exceção do mês de 

03/2019). - subsídio comissão: 01/2015 a 10/2017. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de 

id. nº 21978507 a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a 

alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e subsídio comissão 

(Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 01/2018 a 07/2019 

(com exceção do mês de 03/2019) e, sobre Subsídio Comissão nos 

exercícios 01/2015 a 10/2017, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026213-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026213-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIVALDO SOARES VIEIRA DE 

ATAHIDE REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por EDIVALDO 

SOARES VIEIRA DE ATAHIDE em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE.COORD. PEDAGOG, bem 

como a restituição do montante descontado, no período de 01/2015 a 

07/2018. A liminar foi deferida. Citada, a requerida deixou de comparecer 

na audiência de conciliação, contudo, apresentou contestação. Diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR Verifica-se, que 

o requerente comprova a cobrança no período de 2015 a 2018. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, considerando o período ora pleiteado (2015 a 2019), 

RECONHECE-SE, de plano, a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO para responder a ação, excluindo-o do polo passivo. Em razão 

do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do ente público nos 

moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

relação ao requerido MT PREV. II - MÉRITO Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional FDE.COORD. 

PEDAGOG no período de 01/2015 a 05/2018. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Verifica-se, contudo, há existência de 

impropriedade no demonstrativo de cálculo de id. 14744003 (corpo da 

inicial) em relação às parcelas a serem restituídas, eis que não restou 

comprovado o desconto nos meses 06 e 07/2018, o requerente sequer 

junta holerite do período. Quanto a alegação de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 
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enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional FDE.COORD. 

PEDAGOG (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE.COORD. PEDAGOG no período de 01/2015 a 05/2018, e demais 

descontos de mesma natureza até o efetivo cumprimento da liminar, 

mediante comprovação, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007581-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIL MONTEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007581-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVONIL MONTEIRO DOS REIS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

IVONIL MONTEIRO DOS REIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição, em dobro, do montante descontado no período de 

06/2014 a 04/2018, perfazendo o total de R$ 4.551,66 (quatro mil 

quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos). Citados, 

O MT PREV apresentou contestação, juntamente ao ESTADO DE MATO 

GROSSO que veio espontaneamente nos autos. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 08/2014 

a 12/2014; 01/2015 a 07/2015 e 11/2015 a 12/2017. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos 

demonstrativos de cálculo de ids. 23894897 e 23894899, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 08/2014 

a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes sobre 

adicional noturno no período de 01/2015 a 07/2015 e 11/2015 a 12/2017, e 

demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Determina-se a secretaria que promova a retificação do polo 

passivo fazendo constar também o ente público. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002182-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SANTANA MACEDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002182-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUSTAVO SANTANA 

MACEDO COELHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta por GUSTAVO 

SANTANA MACEDO COELHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando que seja determinada a sua posse imediata no cargo de 

Soldado da Polícia Militar, bem como sua matrícula no curso de formação e 

aperfeiçoamento de praças da PMMT. Indeferiu-se a liminar (id. 22449062). 

O requerido não apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante a ausência de apresentação de contestação pelo requerido, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O requerente 

alega que foi aprovado no concurso público para o provimento do cargo 

de Soldado da Polícia Militar e foi convocado para ser matriculado no curso 

de formação, tendo deixado de comparecer ao ato porque era o 

responsável por acompanhar sua mãe no tratamento de câncer, 

destacando que a doença inclusive ocasionou a morte desta. Por tal 

motivo, a parte autora entende que faz jus à nomeação ao mencionado 

cargo, argumentando ainda que foi aprovado no concurso público dentro 

do número de vagas estabelecidas no edital, o que gera direito à 

nomeação. É cediço que o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a 

Administração Pública quanto o candidato durante a realização do 

concurso público. Assim, a apreciação pelo Judiciário deve estar afeta 

aos critérios da legalidade. O Edital de Abertura nº 002/2013 - 

SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, que regula o Concurso 

Público em questão, traz o seguinte: “(...) 3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

PARA INCLUSÃO NOS CARGOS 3.1. Os requisitos básicos para inclusão 

nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: a) ter sido aprovado ou 

classificado no Concurso Público; b) ser brasileiro ou, em caso de 

nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 

políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal; c) 

possuir ilibada conduta pública e privada; d) estar quite com as obrigações 

eleitorais; e) ser possuidor do Certificado de Dispensa de Incorporação ou 

Certificado de Reservista das Forças Armadas, ou outro documento oficial 

que comprove a quitação com o serviço militar obrigatório, para os 

candidatos do sexo masculino; f) não ter sofrido condenação criminal com 

pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a 

função militar; g) não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade 

física definitiva; h) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e 

civis; i) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade 

incompatível com nova investidura em cargo público; j) apresentar diploma 

ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio, 

fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do 

respectivo documento; k) estar apto, física e mentalmente, não 

apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções 

do cargo; l) ter idade mínima de 18 (anos) anos, na data da inclusão no 

cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento 

das inscrições; m) ter, descalço e descoberto, à altura mínima de 1,67m 

(um metro e sessenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo 

masculino e peso proporcional a altura; n) ter, descalço e descoberto, à 

altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), para os 

candidatos do sexo feminino e peso proporcional a altura; o) apresentar 

Carteira Nacional de Habilitação válida; p) apresentar declaração negativa 

de antecedentes criminais; q) ser considerado aprovado em sindicância 

sobre sua vida pregressa; r) não acumular cargos, empregos ou funções 

públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos; s) cumprir, na 

íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso 

Público; t) apresentar outros documentos que se fizerem necessários por 

ocasião da inclusão no cargo. 3.2. Estará impedido de ser incluído no 

cargo o candidato que: a) deixar de comprovar os requisitos 

especificados no subitem 3.1; b) tiver sido demitido, a bem do serviço 

público, por infração à legislação pertinente; c) tenha praticado qualquer 

ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos 

apresentados na inclusão. 3.3. No ato da inclusão, todos os requisitos 

especificados no subitem 3.1 e aqueles que vierem a ser estabelecidos 

em função da alínea “t” do mesmo subitem, deverão ser comprovados 

mediante a apresentação de documento original, juntamente com 

fotocópia, sendo impedido de ser incluído no cargo aquele que não os 

apresentar, com consequente exclusão do concurso público. (...) 16. DO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS 16.1. O Curso de Formação de 

Soldados não consiste em etapa deste Concurso Público. 16.2. O Curso 

de Formação de Soldados será destinado apenas ao candidato incluído 

temporariamente na condição de aluno soldado. 16.3. O Curso de 

Formação de Soldados será realizado conforme planejamento das 

instituições, na capital ou em polos de formação no interior do estado, 

podendo ocorrer mais de uma convocação para o curso, obedecendo a 

ordem de classificação. 16.4. Demais informações a respeito do Curso de 

Formação de Soldados constarão de edital específico de convocação” 

(grifo nosso). Dessa forma, constata-se expressamente no subitem 3.3 do 

edital que a ausência de apresentação de documentação original, 

juntamente com fotocópia, de todos os requisitos especificados no 

subitem 3.1 e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea 

“t” do mesmo subitem IMPEDE a inclusão do candidato 

aprovado/classificado no cargo, COM CONSEQUENTE EXCLUSÃO do 

concurso público. Além disso, quanto ao curso de formação, nota-se pelo 

item 16.2 do edital que apenas os candidatos incluídos na condição de 

aluno soldado, sendo que o item 16.4 determina que as informações 

específicas sobre o curso constarão em edital específico de convocação. 

Neste sentido, observa-se no id. 22287492 que no dia 02/09/2015, foi 

publicado no Diário Oficial do Estado o edital complementar de convocação 

dos aprovados e classificados no concurso público para provimento do 

cargo de soldado da PM, referente ao edital de concurso público nº 

002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013 - 2ª ETAPA, em 

que constou o nome do requerente como um dos convocados. Destaca-se 

que o item 8 do mencionado edital complementar, especifica que: “(...) 8. 

De acordo com o subitem 3.2 e 3.3 do Edital de Abertura, o Candidato que 

não comparecer no prazo, horário e local estipulado, ou deixar de entregar 

qualquer documento exigido para ingresso na Instituição e matrícula no 

curso de formação, conforme Anexo I e II respectivamente deste Edital, 

bem como verificar em documento apresentado que foi demitido, a bem do 

serviço público, por infração à legislação pertinente, estará impedido de 

ser matriculado no curso de formação e incluído no cargo, com 

conseqüente exclusão automática do Concurso, referente ao Edital 

Nº002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013 (...).” Vê-se, 

portanto, que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não 

podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso 

público. Desse modo, o contexto fático e acervo probatório dos autos 

comprovam a validade do procedimento. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006130-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SCARULIS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006130-42.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO SERGIO SCARULIS 

JUNIOR EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por PAULO SERGIO 
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SCARULIS JUNIOR em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no 

importe atualizado de R$ 8.768,66 (oito mil setecentos e sessenta e oito 

reais e sessenta e seis centavos). A liminar foi deferida determinando a 

suspensão dos descontos referentes à contribuição previdenciária sobre 

as verbas adicional noturno e subsídio comissão. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação 

de contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Por isso, 

DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE do MTPREV no que versa as contribuições 

anteriores a 31/12/2014. Passa-se a avaliar o desconto de contribuição 

previdenciárias nas verbas a partir de 01/2015. Em síntese, diz o 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade da seguinte forma: - adicional noturno: 01/2018 

a 07/2019. - adicional de insalubridade: 01/2015 a 06/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. nº 23359116 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Além disso, indefere-se o pedido de aplicação de 

multa nos termos do parágrafo único do artigo 380 do CPC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 

01/2018 a 07/2019 e, sobre Adicional de Insalubridade nos exercícios 

01/2015 a 06/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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